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 شكر و عرف ان 
  للعالمين  رحمة  المبعوث  على  السالم  و  الصالة  و  العالمين   رب  هللا  الحمد

 أجمعين   وصحبه  اله  وعلى  محمد  سيدنا

 : الجزيل  ف الشكر  واإلخالص  النية  ترجمان  الشكر

  لم  الذي"  عبد الكريم بوحميدة"الدكتور    المشرف  الف اضل  األستاذ  إلى
 .هللا  حفظه   بجهده  علي  يبخل

  من  كل  إلى  الشكر  بجزيل  أتقدم  بالجميل  مني  واعتراف ا  وتقديرا  وف اء
  في  بجهدهم  علينا  يبخلوا  لم  الذين  المخلصين  ألولئك  حرف ا  علمني
  السياسية  العلومالحقوق و    قسم  أساتذة  العلمي  البحث  مجال  في  مساعدتنا
وكل من ساعدني من قريب أو بعيد وأخص بالذكر    عامة  بصفة

 األساتذة " داود حاج امحمد "و" الشيخ العربي بريكي"  

 و " أحمد صواطي " و " مراد شعشوع"

  والمساعدة  العون  يد  لي  مدوا   من  كل  إلى  شكري  بجزيل  أتقدم  وأخيرا
 . وجه  أكمل  على  الدراسة  هذه  إخراج  في

 جميعا  لكم  شكرا

 

 



 

  

 اإلهداء 
جل: " رَّب ِّ اْرَحْمُهَما َكَما    أهدي ثمرة جهدي إلى من ق ال فيهم هللا عز و

 رَبَّيَ انِّي َصغِّيرًا" 

 صدق هللا العظيم  

 إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من ق لبها إلى والدتي العزيزة . 

من أجل دفعي    الهناء الذي لم يبخل بشئ  شقي ألنعم بالراحة و  إلى من سعى و
 طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة إلى والدي العزيز    في

 أخواتي كل واحد بإسمه   إلى إخواني و

 إلى زمالئي و أصدق ائي و جميع من يعرفني من قريب أو من بعيد

أهديكم سالما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا و لونزل إلى األرض  
لو مزج بماء البحر لجعل ملح أجاجا عذابا فراتا    حريرا و  لكساه سندسا و

 سلسبيال
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 امللخص 
املعنوية، مكلفة بتحقيق الفعل املايل واحلركة املالية اخلزينة العمومية هي هيئة مالية وطنية ليست هلا الشخصية  

الرئيسي   العون  تعترب  أهنا  النفقات، كما  ودفع  اإليرادات  طريق حتصيل  وذلك  األخرى  العمومية  واهليئات  للدولة 
ي، حيث الذي يقوم بتنفيذ امليزانية العامة للدولة وميزانيات اهليئات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدار 

مرت بعدة مراحل يف تطورها حىت وصلت إىل مرحلة أين أصبحت اخلزينة العمومية نظاما قائما بذاته وحتكمها 
 قوانني ومراسيم خاصة هبا. 

الرئيسية، اجلهوية إىل جانب اخلزائن على املستوى  الدولة واملتمثلة يف اخلزينة املركزية،  أنشأت عدة خزائن يف 
 زائن الوالئية، البلدايت والقطاعات الصحية واملراكز االستشفائية اجلامعية.احمللي واملتمثلة يف اخل

إال أن النظام القانوين للخزينة العمومية يف اجلزائر يبقى أمسى إطار للخزينة بصفتها أهم صراف للدولة، ونظرا  
 الالمركزية للخزينة واملسرية من لتنظيمها اهليكلي املقسم على مستويني واملتمثل يف املصاحل املركزية للخزينة واملصاحل 

طرف جمموعة من املوظفني ذوي خربات وكفاءات، وعلى رأسهم أمناء اخلزائن واخلاضعني للسلطة املباشرة لوزير 
 املالية للقيام مبهامهم يف إطار القوانني والتعليمات. 

ة لذلك، وهذه القوانني حمددة تنفيذ العمليات املالية من حتصيل لإلرادات ودفع للنفقات وفق قوانني منظم   إن
من  صارمة  رقابة  املالية  العمليات  هذه  تنفيذ  تعقب  اإلداري  الفساد  أشكال  من  شكل  لكل  وتفاداي  وخاصة، 

 هيئات خمتلفة هلا احلق يف إصدار قرارات عقابية. 
العمومي، يف   املرفق  التسيري احلسن هلذا  العمومية عديدة ومتعددة، هتدف إىل  املالية إن وظائف اخلزينة  إطار 

 العمومية. 

 الكلمات املفتاحية 
 اخلزينة العمومية ، النظام القانوين ، العمليات املالية ، اإليرادات العامة ، النفقات العامة 
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Abstract  

Public treasury  is  financial  national   institution  but  not a  legal  entity , its  

role  consist  of insuring  the  financial  movement of the state  and  of the other  

public  structure    by  recovery  of  incomes  and  paying expenses , and it is  

considered as  major  agent  which   manage     the government   budget  as well 

as  the local  institution of the state  and  the public  establishment of an 

administrative  nature ,   the public  treasury has crossed  several  stages  during  

its  process  to became an  independent  system  ruled by  specific   regulations 

and  decrees.   

Treasuries  was being  created    by  the Algeria  state   such as  the Central 

Treasury ,  Regional and  also  local    for instance  the  provincials  treasuries , 

municipal  and  theses for healthcare sectors and  University Hospitals centers     

However,   the legal system of public treasury   in Algeria   remain  supreme   as  

it's the  financial dealer  of the State, and having regards to  its organizational 

structure  which is divided into  two levels  : the centralized   service  of treasury 

and  decentralized service of treasury  managed  by  experienced   and  skillful   

groups  of  employees  who are  headed  by the treasurers   theses later  are 

under  the direct supervision of the minister  of  finance in  aim to  achieve  their  

task according  to the law and instructions.   

The  financial operations  such as  recovering  the incomes  and  paying the 

expenses  according  to the  regulations  thereof ,  and  in order to  avoid  any 

form of  administrative  corruption    theses financial   operations are followed 

by  severe control  by different  structures  which are entitled  to  issued  

punishment decisions.  

The objective of the multiple and different functions and positions in the public 

treasury   is to reach the      best    management level of the public service 

establishment in public financial context.   

 

Key words  

Public treasury  , legal system , financial operations  , General incomes ,  general  

expenses 
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 أ  

 مقدمة 
ـذي حققــه الشعب اجلزائــري ، واإلجناز الكبيــر الـات مواطنيها يف خمتلف املياديــنالـــدول يقاس إبجنــاز تقدم  إن        

 .قلــة يف كنــف مؤسسات دستوريــة، وبنــاء دولــته املست ستقــالل من احملتــل الفرنسـيهو انتـــــزاعه اال
املؤسس       هذه  إحدى  املاليــة  وزارة  الدستوريــةتعتبــر  العموميــــات  اخلزينــة  وتعتبــر  املاليــة،  لوزارة  اتبعة  هيئــة  ، ة 

 د وصرف النفقــات ضمن إطــار املاليــة العموميــة. مهمتها األساسيــة أي اخلزينــة هي حتصيل املــوار 
ونظرا  للدولة،  أهم صراف  بصفتها  للخزينة  إطار  أمسى  يبقى  اجلزائر  العمومية يف  للخزينة  القانوين  النظام  إن 

رية من لتنظيمها اهليكلي املقسم على مستويني واملتمثل يف املصاحل املركزية للخزينة واملصاحل الالمركزية للخزينة واملس
طرف جمموعة من املوظفني ذوي خربات وكفاءات ، وعلى رأسهم أمناء اخلزائن واخلاضعني للسلطة املباشرة لوزير 

 املالية للقيام مبهامهم يف إطار القوانني والتعليمات. 
املالية   اخلزينة العمومية هي هيئة مالية وطنية ليست هلا الشخصية املعنوية، مكلفة بتحقيق الفعل املايل واحلركة

الرئيسي   العون  تعترب  أهنا  النفقات، كما  ودفع  اإليرادات  طريق حتصيل  وذلك  األخرى  العمومية  واهليئات  للدولة 
الذي يقوم بتنفيذ امليزانية العامة للدولة وميزانيات اهليئات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، حيث 

 مرحلة أين أصبحت اخلزينة العمومية نظاما قائما بذاته وحتكمها مرت بعدة مراحل يف تطورها حىت وصلت إىل 
 قوانني ومراسيم خاصة هبا. 

أنشأت عدة خزائن يف الدولة واملتمثلة يف اخلزينة املركزية، الرئيسية، اجلهوية إىل جانب اخلزائن على املستوى و 
 املراكز االستشفائية اجلامعية.احمللي واملتمثلة يف اخلزائن الوالئية، البلدايت والقطاعات الصحية و 

، ملؤلفات اليت تناولت هذا املوضوع، حيث أن العديد من اع إىل أمهية نظرية وأخرى تقنيــةتعود أمهية هذا املوضو     
، هذا املرفق العام الذي يؤدي اليت تقوم هبا اخلزينة العمومية  تناولته بصفة سرد للوقائع وليس تبياان للعمليات املالية

 .قتصادية، ماليــة واة، إداريةمات عديد خد 
، وكذلك حيث أنين أعمل يف خزينة الوالية  ،يرجع سبب اختياري للموضوع ، كونه يف جمال اختصاص عملي    

التقين الذي ينقص  العمومية ، هذا اجلانب  املالية اليت تقوم هبا اخلزينة  التقين للعمليات  من أجل دراسة اجلانب 
 تناولت املوضوع . أغلب املؤلفات اليت  

لـمختلف      تفصيلي  عرض  وكذلك   ، اجلزائر  يف  العمومية  للخزينة  القانوين  النظام  ملعرفة  الدراسة  هذه  هتدف 
 العلميات املالية اليت ينفذها أعوان الدولــة . 
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 ب   

املتضمن       الـمالية  العمليات  على  مركزة   ، العمومية  املالية  موضوع  املؤلفات  من  العديد  تناولت  مجع لقد  ة 
اإليرادات ودفع النفقات واملوازنة بينهما وشرح للمصطلحات القانونية املالية دون التطرق إىل اجلانب التقين هلذه 

 العمليات . 
مثل أي دراســة علميــة قد تواجه الباحث العديد من الصعوابت الـمرتبطة بعدة عوامــل منها ما يتعلق بطبيعة       

 .   املوضوع ، أو بظروف الباحث 
عتمدت عليها قد تناولت موضوع اخلزينة العمومية فتتمثل يف أن أغلب املراجع اليت اأما الصعوابت اليت واجهتها ،  

على شكل تعريفات فقط ، أما ابلنسبة للقوانني املنظمة لعمل اخلزينة فهي عديدة ومتعددة ، حيث واكبت هذه 
اجلزائر من  اليت حصلت يف  السياسية  التطورات  النظام االشرتاكي إىل ذ االستقالل  وذلك ابالنتقاالقوانني  ل من 

 ، حيث تطرقت إىل أهم هذه القوانني. نظام اقتصاد السوق 
إن املرفــق الــعام الذي تـمثله خزينة واليــة غردايــة كان ابلطبع هو الـمجال الذي ميثله نطاق دراسيت لـموضوع       

 ر اخلزينة العمومية يف اجلزائر منذ االستقالل. اخلزينة العموميــة ، دون إغفال نشأة وتطو 
 إشكاليــة البــحــث 

 هل يعترب النظام القانوين للخزينة العمومية يف اجلزائر متالئما مع العمليات املالية ؟ 
ا       يف  لقد  ابعتمدت  الوصفي  املنهج  على  األول  املفاهيمي الفصل  اإلطار  تناول  قد  الفصل  هذا  أن  عتبار 

 للخزينة العمومية يف اجلزائر 
عتبار أن هذا الفصل قد تناول العمليات املالية اليت تقوم أما يف الفصل الثاين فقد اعتمدت على املنهج التحليلي اب

 . هبا اخلزينة العمومية
 واعتمدت كذلك على املنهج االستداليل يف إبراز أمهية القوانني املنظمة لعمل اخلزينة العمومية.

 
 ، وكل مبحث حيتوي على مطلبني . قد قسمت الدراسة إىل فصلني، كل فصل حيتوي على مبحثنيل      

اإلطار املفاهيمي للخزينة العمومية يف اجلزائر ، وتناولت يف املبحث   حيث أن الفصل األول وكعنوان كبري هو :
األول مفهوم اخلزينة العمومية ، حيث كان يف املطلب األول نشأة وتطور اخلزينة ويف املطلب الثاين وظائف اخلزينة 

تضمن اهلياكل املركزية   ، ويف املبحث الثاين تناولت تنظيم اخلزينة العمومية ومواردها ، حيث كان املطلب األول قد
 والالمركزية للخزينة ، أما املطلب الثاين فتضمن موارد اخلزينة العمومية . 



   مقدمــــــــة

 

 ج  

إىل  تطرقت  فقد  أول  ، وكمبحث  اجلزائر  العمومية يف  اخلزينة  تنظم عمل  اليت  اآلليات  تضمن  قد  الثاين  الفصل 
لتفاصيل يف املطلب األول بدراسة امليزانية العامة القوانني املنظمة لعمل اخلزينة يف إطار املالية العمومية ، وجاءت ا

 للدولة ويف املطلب الثاين دراسة احلساابت اخلاصة ابخلزينة . 
أنواع  تناول  أول  وكمطلب  اخلزينة  لعمل  املنظمة  القوانني  وفق  املالية  العمليات  تنفيذ  الثاين  املبحث  يف  وجاء 

 قابية لعمل اخلزينة العمومية . العلميات املالية ، وكمطلب اثين تناول اهليئات الر 
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 متهيد 
قصد   ، الشخص مبدخراته  فيهانطالقا من املفهوم البسيط لكلمة خزنة أو خزينة، أي املكان الذي حيتفظ  

 صرفها يف الزمان واملكان الذي حيدده. 
أما املكان الذي هو حمور هذا البحث، فيعترب مرفقا عاما إداراي جمهزا هبياكل وهيئات، نطلق عليه مصطلح: 

 "اخلزينة العمومية". 
اخلزين مهمتها  هذه  العمومية  و ة  وإجراءات  حتصيل  قوانني  وفق  إنفاقه  وترشيد  العام،  املال  ومحاية  تسيري 

 ؟   وضعت خصيصا لذلك، فماهي اخلزينة العمومية
لإلجابة على هذا السؤال سوف أتطرق يف هذا الفصل إىل اإلطار املفاهيمي للخزينة العمومية يف اجلزائر  

 وذلك يف مبحثني: 
 تضمن مفهوم ونشأة، وتطور اخلزينة العمومية، ووظائفها. ي  املبحث األول:  -1
 .واردها يتضمن تنظيم اخلزينة العمومية وم  املبحث الثاين:  -2
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 مفهوم اخلزينة العمومية :   املبحث األول 
حيث هي مؤسسة مالية، تضمن احلفاظ على التوازن النقدي واملايل   ، توجد عدة تعاريف للخزينة العمومية

املايل ألموال   املسري ائي ومتويل االقتصاد، وهي  صمبوجب عمليات الصندوق والبنك، كما تقوم مبمارسة النشاط الو 
وتعترب  الدولة العمومية ،  بتحقيق   أبهنا   اخلزينة  مكلفة  املعنوية  الشخصية  هلا  ليس  وطنية،  مالية  املالية   هيئة  احلركة 

للدولة، واهليئات احمللية، واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وكذا تنفيذ ميزانيتها العامة، عن طريق حتصيل 
 1 اإليرادات ودفع النفقات، ابإلضافة إىل عمليات اخلزينة.

دنيدين حيي: لوزارة  »  ويعرفها  اتبعا  إداراي  العمومية، كياان  اخلزينة  الضرورية تعترب  يقوم ابإلجراءات  املالية، 
من بعيد أو من   م لتسيري مالية الدولة، والوقوف على إيراداهتا ونفقاهتا، وتؤثر نتيجة لذلك على كل املتغريات اليت هت

 2.«قريب املركز االقتصادي للدولة 
"أبهنا صراف وممول للدولة"، وهو أرجح تعريف حسب  :Laufen Bergerر  قابر   ن كما عرفها لوف 

حسني الصغري، ومتثل اخلزينة العمومية اهلرمية املالية، اليت ال تتعامل ابلنقد بصفة أساسية، وإمنا ابلنقود الكتابية، 
اإلدارة، أعمال  من  ...إخل،  مقررات  أو  قرارات  أو  مراسيم،  أو  قوانني  أساس  على  املالية،  التحويالت  أو   مبعىن 

 .3النشاط اإلداري من املركز إىل القاعدة، فهي متثل اهلوية املالية للدولة 
والنفقات   اإليرادات  تتضمن  اليت  املالية  التحويالت  اخلزينة  ضهذه  خالهلا  من  حتافظ  عامة،  موازنة  من 

التجاري،  والعجز  التضخم  بتخفيض  الوطين ككل،  واالقتصاد  للدولة،  املايل  التوازن  على  وتقليص   العمومية 
العام املال  ومحاية  النفقات،  وترشيد  االستثمار،  ودعم  اخلزينة ،  الواردات،  تعترب  العديدة،  التعاريف  هذه  بكل 

للدولة، وهي  املالية  السلطة  اسرتاتيجية، جتسد  املالية، وكذلك هي مصلحة  الدولة  العمومية مصلحة من مصاحل 
 .4لعمومية هي الصندوق املايل للدولة، أو بنك الدولة فذ املادي للميزانية وبتعريف بسيط، اخلزينة انامل

 
 
 
 

 
 . 140، ص 2001، اجلزائر، دار احملمدية العامة ،حسني الصغري، دروس يف املالية واحملاسبة العمومية، الطبعة الثانية - 1
 . 164، ص 2014، اجلزائر، اخللدونية للنشر والتوزيعدار  ،حيي دنيدين ، املالية العمومية، الطبعة الثانية  - 2
 .114، ص مرجع سابقحسني الصغري،  - 3
 .58، ص 2010مجيلة مجعاسي، امليزانية العامة للدولة، دار بلقيس، اجلزائر،  - 4
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 املطلب األول: نشأة وتطور اخلزينة العمومية 
توجد يف كل دولة من دول العامل، خزينة خاصة هبا، تقوم هذه اخلزينة بعدة عمليات مالية منها: حتصيل 

 للدولة.   العموميةاإليرادات، وصرف النفقات، واملوازنة بينهما، يف إطار املالية  
 .1« قال اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ عليم » قال هللا تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي:  

من خالل اآلية الكرمية، يتضح لنا أن مصطلح اخلزينة قد ورد يف العهد القدمي، وله نفس املعىن للمصطلح 
ولقد أسس اخلليفة عمر بن اخلطاب، رضي هللا ،  فظ فيه املدخرات جبميع أنواعهااحلديث، حيث املكان الذي حت

املسلمني مبثابة خزينة ألموال  وهو  املسلمني،  مال  ببيت  يسمى  ما  وغنائم عنه  واجلزية،  الزكاة  أموال  إليها  تورد   ،
والسبب ،  رامل واليتامى، وجيهز منها اجليشالفتوحات اإلسالمية، وتصرف منها اإلعاانت، للمعوزين والفقراء واأل

أتى   -رضي هللا عنه -املسلمني هو أن أاب هريرة    مال   الذي دفع أبمري املؤمنني عمر بن اخلطاب بتأسيسه لبيت 
على اخلليفة عمر بن اخلطاب بوضعها فيما يسمى   الرعيةدرهم من البحرين، فأشار رجل من  ئة ألف  مخسمامببلغ  

ونشري يف هذه النقطة ملا ذكره األستاذ فارس اخلوري يف   ،ول االسم إىل بيت مال املسلمنيابلديوان آنذاك مث حت 
صلى هللا عليه -تجمع عند رسول هللا  أحد كتبه: " اخلزينة يف بدء ظهور اإلسالم هي عبارة عن صدقات وزكوات ت

 .2فينفقها يف املصلحة العامة"   -وسلم
ويف العهدين األموي والعباسي، ازدادت املوارد والنفقات، وهذا ما تناوله أبو يوسف يف كتاب اخلراج حيث  

 كانت مقسمة إىل: 
 واليت تتألف من مخس الغنائم. خزينة األمخاس:    -1
  واليت تتألف من خراج وجزية وعشور غري املسلمني اليت تصرف للمصلحة العامة.   خزينة اخلراج:  -2
وهي الزكاة اليت يعطيها املسلمون على أمواهلم، وتصرف كما هو معروف يف مثانية وجوه   خزينة الصدقات:  -3

ليها واملؤلفة قلوهبم إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني ع »، بقول هللا عز وجل: 3واحملددة كما هو معلوم 
 .4« ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم 

اإلسالمي  الدين  املسلمون من  استمدها  املالية  املعامالت  بعض  أن  لنا  يتكشف  الكرمية  اآلية  من خالل 
 احلنيف. 

 
 .55سورة يوسف، اآلية  - 1
 .5، ص 2010سهام براهيمي، مقدمة يف املالية العامة، دار بلقيس، اجلزائر،  - 2
 . 6املرجع نفسه، ص  - 3
 . 60سورة التوبة، اآلية  - 4



 اإلطار المفاهيمي للخزينة العمومية في الجزائر الفصل األول                             

 8 

في يدون،  اإلسالمية حساب خاص  احلضارة  للخزينة يف  فكانت كما كان  اجلباية  أما  والصادر،  الوارد  ه 
جلزائر، كانت الوظائف املالية ابأما يف عهد التواجد العثماين  ،  إلزامية، لكن اإلنفاق مل يكن مقيدا أبصول قانونية

ر املباشر ثمنظمة، من طرف اإلدارة العثمانية، ومسرية ابنتظام، وكانت اخلزينة هي العصب احلساس للدولة، واملؤ 
النفقات ،  ت ختص احلياة املالية االقتصاديةفيما يتخذونه من قرارا  ،سياسة احلكامعلى   فكان هناك كتاب يضم 

والراب الدولة،  به مدخول  للجمارك، واثلث  العاديةالعادية، وآخر  النفقات غري  اخلزينة ،  ع حيتوي على  أما تسيري 
لفرنسي للجزائر، أبدى رغبته، ومنذ الوهلة األوىل غري أنه عند دخول املستعمر ار،  فكان خلزان عام يسمى ابخلزندا

يف استبدال املؤسسات القائمة آنذاك حسب ما يتماشى والنظام الفرنسي، وكان هذا فعال ما حدث، حيث طبق 
 1 النظام املايل الفرنسي يف اجلزائر، ابعتبارها اتبعة لفرنسا.

العاصمة، وهران   1943لكن يف سنة   اجلزائر  من  الفرنسية إبنشاء خزائن عمومية يف كل  اإلدارة  قامت 
عام   أخرى  مرة  تعود  لكي  وعنابة،  للخزينة  1958وقسنطينة  اتبع  ما كانت   2الفرنسية، ، كقسم  بسبب  وذلك 

تشهده اجلزائر من تطورات إابن حرب التحرير اجمليدة، حيث أنشأت احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية وتضليال 
أوت سنة   29من فرنسا للمجتمع الدويل، أبن اجلزائر فرنسية، وليس هلا كيان وال مؤسسات، وانفصلت عنها يف  

بعد االستقالل وحت،  1962 قباضات   1967  دا سنة دي أما  العاصمة، وثالث  انشاء خزينة عمومية ابجلزائر  مت 
 .3انب قباضات اثنوية، مث عممت على كامل الرتاب الوطين جلرئيسية يف كل من وهران، عنابة، وقسنطينة،  

مت أتسيس   مؤسسات وطنية، حتمي هذه السيادة، حيث   و   من مظاهر السيادة الوطنية وجود سياسة نقدية
املالية سنة    27يف    وزارة  املرسوم    1962سبتمرب  طريق  الرمسية   11-62عن  للجريدة  األول  العدد  الصادر يف 

، الذي حتول فيما بعد إىل بنك 1962ديسمرب سنة    13أنشأ البنك املركزي اجلزائري يف    ، وللجمهورية اجلزائرية
 .4اجلزائر، ومهمته األساسية طبع النقود 

السيادة النقدية فهي اخلزينة العمومية، حيث عرفت هذه األخرية أربع مراحل أساسية أما املؤطر العام هلذه  
يف تطورها، وتتمثل يف اخلزينة صندوق ودائع، )كمرحلة أوىل(، مث مرحلة تكوين النظام املصريف اجلزائري، ختفيف 

ا الدائرتني  العمومية على  اخلزينة  مث سيطرة  اثنية(،  عليها )كمرحلة  املايل  العالضغط  ودائرهتا  مة )كمرحلة ا لبنكية 
 اثلثة(، وأخريا مرحلة انفصال دائرة اخلزينة العمومية عن الدائرة البنكية )كمرحلة رابعة(. 

 
 .163حيي دنيدين، مرجع سابق، ص  - 1
جامعة جباية،  كميلية بركان و نورية مشيين، املركز القانوين للخزينة العامة يف اجلزائر، مذكرة ماسرت يف احلقوق، كلية احلقوق و العلوم السياسية،   - 2

 . 9، ص 2016-2017
 .163 ص دنيدين، مرجع سابق،حيي  - 3

4 - Mohamed KOBTANE, le trésor public, O.P.U, Algérie,1990 ; p 19. 
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 ( 1966-1962أوال: اخلزينة صندوق ودائع )
متثل اخلزينة العمومية صندوق ودائع، حلساب مراسلني ذوي صيغة بنكية مع ميزة أن تسيري اخلزينة حلساب  

الزابئن تعترب واجبا وليس اختياراي، وابلتايل يلعبون دورا هاما يف مشاكل اخلزينة، حيث عرفت هذه املرحلة هؤالء  
اخلاصة  البنوك  ابستثناء  املاليني،  وغري  املاليني،  االقتصاديني  الوكالء  معظم  مشلت  فقد  وشامال،  موسعا،  نظاما 

 .1األجنبية، وكل التعاونيات العامة
 ( 1970-1966النظام املصريف اجلزائري وختفيف الضغط املايل عليها )  اثنيا: مرحلة تكوين

جوان   8وذلك يف    (BNA)تزامنت هذه املرحلة مع ظهور أول بنك وطين، وهو البنك الوطين اجلزائري  
، حيث قامت هذه املؤسسة املالية اجلديدة ابلعديد من العمليات املالية، مما أدى إىل تقليص عمل 1966سنة  

وجيب عليها توفري التمويل يف أجل قصري، لعدة قطاعات خمتلفة، منها الزراعي   ،العمومية، ألهنا تعترب بنكا  اخلزينة
 اخلزينة العمومية و بشكل كبري.   والصناعي والتجاري، اليت كانت تعتمد قبل ظهور هذا البنك على قروض

لسنة   األصلي  شكله  إىل  يرجع  العمومية  اخلزينة  نظام  فإن  )ميزانية    ، 1963وهكذا  مراسليه  حدود  مع 
 .2ملحقة، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، مجاعات حملية(

 ( 1987-1971اثلثا: مرحلة سيطرة اخلزينة العمومية على الدائرتني البنكية ودائرهتا العامة )
االستثمارات متويل  إصالحات يف  تضمن  الذي  األول،  الرابعي  املخطط  مع  بتزامنها  املرحلة  هذه   متيزت 

مليار دينار جزائري، وأمام ضرورة حتدي التمويل النقدي   25وايل  حب، مع تكوين خاص لرأس مال  1971لسنة  
أنشأت اخلزينة العمومية نظام تداول االدخار، هذا النظام يسمح هلا بتجميع مصادر مالية ضرورية ملراحل الرتاكم 

مما للمؤسسات،  االدخار  تداول  نظام  على  اعتمدت  أخرى  جهة  بتحويل   ومن  اخلاص  املبدأ  بتطبيق  هلا  مسح 
 . 3االستثمارات املنتجة مبصادر طويلة األجل، واهلدف من ذلك جتنب الضغوطات التضخمية

هذه التحوالت العميقة اليت عرفتها اخلزينة العمومية من نظام بسيط )مجع الودائع(، إىل نظام أكثر فعالية 
رقم   القانون  اصدار  بعد  وذلك  االدخار(،  وتداول  املتضمن 1970ديسمرب    31املؤرخ يف    93-70)جتميع   ،

 
1 - Ibid, p 20. 

 .70، ص 1996حممود محيدات، النظرايت والسياسات النقدية، دار امللكية، اجلزائر،    -  2
3 - Mohamed KOBTANE, Op.cit, p 21. 
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خططة للمؤسسات العمومية جيب حتقيقها والذي يبني لنا أن متويل االستثمارات امل  1، 1971لقانون املالية لسنة  
 بقروض طويلة األجل، ممنوحة على أساس مصادر االدخار اجملمعة من طرف اخلزينة.

وهبذا فاخلزينة العمومية ستوفر تداول االدخار الوطين بشكل كبري، وذلك بتوسيع نشاطها، عن طريق ادماج 
 يني. متعاملني جدد، وجتديد العالقات مع املتعاملني التقليد 

 إىل يومنا هذا(  -  1987)رابعا: مرحلة انفصال دائرة اخلزينة العمومية عن الدائرة البنكية  
وتعترب   هبا،  ومراسيم خاصة  قوانني  بذاته، حتكمها  قائما  نظاما  العمومية  اخلزينة  أصبحت  املرحلة  هذه  يف 

 .2كهيئة مالية لتحصيل اإليرادات وتغطية النفقات 
هذا   املاضي، وجاء  القرن  مثانينيات  يف  احملروقات،  قيمة  يف  تدين  من  اجلزائر  شهدته  ما  جراء  االنفصال 

وغريها  األحداث  هذه  اجلزائري، كل  الدينار  قيمة  تدين  إىل  ابإلضافة  للمواطن،  الشرائية  القدرة  تدين  وكذلك 
املؤرخ يف   17-84قانون رقم    سارعت ابلدولة اجلزائرية إىل إحداث إصالحات اقتصادية وسياسية بدأهتا إبصدار

، ذو 1989، إىل صدور دستور  1988أكتوبر    05، املتعلق بقوانني املالية، مرورا أبحداث  1984جويلية    07
التوجه الليبريايل الذي مهد للجزائر للدخول إىل اقتصاد السوق والتخلي عن النظام االشرتاكي دون احلياد عن دور 

 الدولة املتدخلة. 
اليت سبقت هذه املرحلة الرابعة، أي مرحلة انفصال دائرة اخلزينة العمومية   املؤشراتأن    ،هومما ال شك في

 رعت هبذا االنفصال، وتتمثل يف: سهي اليت  املؤشرات  عن الدائرة البنكية، هذه  
واملتعلق ابلتنظيم اإلقليمي للبالد حيث أحدثت   1984فيفري    04املؤرخ يف    09-84صدور قانون رقم    -1

، وهي والايت )البيض، إليزي، 1985جانفي سنة    02سبعة عشر والية جديدة، وبدأت ابلعمل اإلداري يف  
الطارف بومرداس،  بوعريريج،  أهراس،  خنشلة،  الوادي،  تسمسيلت،  تندوف،  برج  عني ،  ميلة،  تيبازة،  سوق 

 (. غليزان ،  غرداية،  عني متوشنت ، النعامة،  الدفلى
واملتضمن إحداث خزينات والئية جديدة، أي   1984أكتوبر    06ملؤرخ يف  ا  295-84صدور املرسوم رقم    -2

 . يدةسبعة عشر خزينة، يف كل والية جد 

 
لسنة  109، اجلريدة الرمسية العدد 1971املتضمن قانون املالية لسنة  31/12/1970املؤرخ يف  93-70من األمر رقم  07أنظر املادة رقم  - 1

1970 . 
2  - Mohamed KOBTANE, Op.cit, p 22. 
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تزايدت  حيث  العمومية،  اخلزينة  ووظائف  مهام  تعددت  اإلدارية،  والالمركزية  اإلداري،  التوسع  هذا  ومع 
الفعالة لتنفيذ الربامج واملخططات، والشرط   إيراداهتا ونفقاهتا، من وسائل مالية، فهذه الوسائل تعترب من األدوات

 .1ورات االجتماعية واالقتصاديةص املسبق للتجسيد املادي وامللموس للت
الثمانين فرتة  األصعدة خاصة يف يتعترب  اجلزائر، على مجيع  اتريخ  مرحلة مفصلية يف  املاضي  القرن  ات من 

منعطفا هاما يف جمرايت أحداث هذه الفرتة ، حيث  1986اجملال االقتصادي واملايل والسياسي، حيث تعترب سنة 
أدى تدهور أسعار البرتول إىل اخنفاض يف مردود اجلباية البرتولية، وابلتايل تسجيل العجز على مستوى امليزانية، مما 

من   سارع ابلدولة اجلزائرية إىل سد هذا العجز، بواسطة اإلصدار النقدي األمر الذي أدى إىل التضخم، كما أدى 
، لتصل 1984مليون دوالر لسنة    14766جهة أخرى إىل ارتفاع كبري يف املديونية اخلارجية، اليت انتقلت من  

 2. 1989مليون دوالر سنة    25448إىل 
ومن أجل إيقاف هذا التدهور االقتصادي وإنقاذ االقتصاد الوطين، والسماح للمالية العمومية بلعب األدوار 

 إىل إصدار مجلة من القوانني خصوصا:   1988بتداء من سنة  دت الدولة ام األساسية، ع

رقم   .1 يف    88/01القانون  العمومية   1988جانفي    12املؤرخ  للمؤسسات  التوجيهي  القانون  املتضمن 
 االقتصادية.

 املتعلق ابلتخطيط.  1988جانفي   12املؤرخ يف    88/02القانون رقم  .2
 لق ابلقرض والنقد. املتع  1990أفريل    14املؤرخ يف    90/10القانون رقم  .3
 املتضمن قانون احملاسبة العمومية.   1990أوت   15املؤرخ يف    90/21القانون رقم  .4
 املتضمن تنظيم جملس احملاسبة.   1990سبتمرب    04املؤرخ يف    90/32القانون رقم  .5
 املتضمن قانون األمالك الوطنية.   1990ديسمرب    10املؤرخ يف    90/30القانون رقم  .6
رقم   .7 يف  ا  91/25القانون  لسنة    1991ديسمرب    18ملؤرخ  املالية  قانون  أدخل   1992املتضمن  ومبقتضاه 

 3. (TVA)اإلصالح اجلبائي الساري املفعول، وخاصة انشاء الرسم على القيمة املضافة  

 
 . 5، ص 1992علي بساعد، حماضرات يف املالية العمومية، املعهد الوطين للمالية، اجلزائر،  - 1
 . 44املرجع نفسه، ص  - 2
 . 20ص ، 2010املالية العمومية، املدرسة العليا للقضاء، اجلزائر،  ، علي بساعد - 3
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ما ميكن استخالصه من خالل هذه الفرتة التارخيية عن تطور التشريع املايل يف اجلزائر، هو أن اجملهودات 
م بذلت  سنة  اليت  مبرحلتني    1970نذ  متيزت  واليت  اآلن  إىل  املناجم(  حفر  البنوك،  إنشاء  )التأميمات،  وقبلها 

 كبريتني:
 (، 1992إىل    1980( والثانية )من  1980إىل  1970األوىل تبدأ )من 

فعالة  أداة  العمومية  املالية  فيها  شكلت  االجتماعي،  والتنظيم  القاعدي  البناء  مرحلة  هي  األوىل  فاملرحلة 
لبحث ومتابعة االستثمار اإلنتاجي وجتسد بوضوح تعبئة اخلزينة العمومية لتمويل االستثمارات بكافة أشكاهلا، أمام 

االجتماعي اجملهود  أي  البداية  يف  عرفه  الذي  البطء  فرغم  االجتماعي،  هامة   ، اجملهود  اإلجنازات كانت  أن  إال 
 1 لثانية فهي ذات شوطني:ومكثفة )اإلجنازات الصحية واملدرسية(، أما املرحلة ا

( ومتيز بنفقات اجتماعية استهالكية وتقلص يف حجم االستثمارات 1986إىل    1980الشوط األول )من  
ف مع ي( فهو شوط التكي1992إىل    1986وسعي أو تثبيت نظام تسيري مايل عصري، أما الشوط الثاين )من  

الضغوط   معدل  وارتفاع يف  املوارد،  بعد تقلص  تكتمل  مل  الذي  السوق  اقتصاد  إىل  مباشر  توجه  مع  االجتماعية 
 .2مؤشرات قيامه 

 فالسياسة املالية احلالية للجزائر تشتمل على جتسيد األهداف التالية: 
ابلنسبة   -1 وخصوصا  الدولة  أجهزة  مستوى  على  بفعالية  السوق  اقتصاد  آليات  استخدام  على  الوصول 

 للمؤسسات االقتصادية. 
ابحلاجات   -2 التكفل  األخص  وعلى  الكربى  االقتصادية  التوازانت  ضبط  إىل  العمومية(  )املالية  الدولة  تفرغ 

 االجتماعية بفعالية. 
 القضاء على الظواهر االقتصادية الضارة )السوق املوازية( التهرب الضرييب.   -3
 جلب االستثمارات من خالل استخدام واقي للحوافز وللضماانت املختلفة.   -4
 .3التغلب العقالين على البطالة وسوء استخدام الطاقات البشرية   -5

اليت هي وقوده يف حمرك يدعى اخلزينة   ،إن االرتباط الوثيق بني اخلزينة العمومية واالقتصاد الوطين واملالية العمومية
(، من أجل 1986  العمومية، أدى ابلدولة اجلزائرية إىل التدخل يف كل مرة وخاصة يف وقت األزمات )أزمة سنة

 
 . 45ص   املرجع السابق، ، علي بساعد - 1
 . 76، ص 2017عكاشة بوكعبان، القانون املصريف اجلزائري، دار اخللدونية، اجلزائر،  - 2
 . 77املرجع نفسه، ص  - 3
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ضبط األوضاع، وحل املشاكل يف كل اجملاالت، وإصالح األنظمة املالية واالقتصادية والسياسية، من أجل حياة 
 أفضل. 

 املطلب الثاين: وظائف اخلزينة العمومية 
 اخلزينة العمومية يف اجلزائر هي مرفق عام إداري، يؤدي خدمة الهي جتارية وال هي صناعية. 

الناحية املالية، واالقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، فهي صمام أمان للخزينة العموم  ية أمهية ابلغة، من 
 للدولة، حيث تعترب مظهرا من مظاهر السيادة الوطنية، حيث تضمن االستقالل االقتصادي للدولة. 

خالل أهنا تتدخل يف تتدخل اخلزينة العمومية يف تنظيم خمتلف النشاطات االقتصادية واملالية للدولة، من  
تنظيم النشاط االقتصادي، ليس فقط ابعتبارها العون املكلف بتنفيذ ميزانية الدولة ، أو متثيل السلطات التنفيذية، 
اليت تتدخل من خالل  من خالل الرقابة املباشرة على حركة تداول النقد ، ومع ذلك فهي تعترب املؤسسة املالية 

فهي للتسديد،  قابلة  قروض  النفقات   إبرام  استمرار  لضمان  واملوجهة  اجلزائر،  بنك  من  تبسيطات  على  تتحصل 
التمويل، نظام  داخل  أمرا جوهراي   النقدية  للدولة  املالية  املوارد  عملية ختصيص  العمومية يف  اخلزينة  تدخل  ويعترب 

التمويل، دائرة  ا  لضمان  املوارد  على ختصيص  أثر  الضريبية  لالقتطاعات  التدرجيي  الدور  من ولكن  املوجهة  ملالية 
 طرف اخلزينة العمومية يف عملية التحصيل اجلبائي، األمر الذي خيلق ضغوطات مالية كبرية على دائرة التمويل. 

فاخلزينة العمومية تسيطر على متويل االقتصاد، واالستعانة هبا ابعتبارها الوسيط املايل الرئيسي، الذي يساهم 
الوساطة املالية للخزينة دورا فعاال يف ختصيص املوارد إىل نشاطات إنتاجية حمددة يف تنشيط حركة القروض، وتلعب  

من طرف السلطات العمومية، إال أن االدخار املقتطع لفائدهتا ميثل عبئا إضافيا على املؤسسات العمومية، مبا يف 
ال  مصدر  العمومية  النفقات  وتعترب  اخلام،  الداخلي  الناتج  من  النسيب  االدخار  فتتدخل ذلك  التمويل،  يف  عجز 

تتالءم مع قدرة للتمويل،  أمناط جديدة  التسديد   لتحديد  العمومية على  العمومية إىل ،  املؤسسات  اخلزينة  هتدف 
عن  البحث  إىل  دائما  وتسعى  االقتصادية،  األهداف  وحتقيق  الصرف،  احتياطات  املواجهة  على  القدرة  ضمان 

 .1التوازن بني اإليرادات والنفقات 
خلزينة العمومية بتقدمي مبالغ مالية إىل املصلحة االجتماعية، وذلك من أجل متويل مشاريع، تزيد يف تقوم ا

 شغل، وهتدف إىل الزايدة يف القدرة الشرائية للمواطن، والزايدة يف الدخل. التوفري مناصب  
 . 1962تضطلع اخلزينة العمومية ابلعديد من املهام والوظائف منذ االستقالل سنة  

 
 . 136، ص 2010ضريفي، تسيري املرفق العام والتحوالت اجلديدة، دار بلقيس، اجلزائر، اندية    - 1
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ملهام والوظائف كانت حتددها العديد من القوانني واملراسيم، حيث عرفت الدولة اجلزائرية الفتية بعد هذه ا
االستقالل مباشرة فراغا قانونيا، والذي حاول اجمللس الوطين آنذاك سده، إبقراره العمل ابلقوانني السارية املفعول 

الصادر بتاريخ   157-62ة الوطنية، طبقا للقانون رقم  )أي القوانني الفرنسية(، ما عدا ما تعارض منها مع السياد
 1. 1962ديسمرب   31

لسنة   املالية  قانون  صدر، كان  للمالية  قانون  بعض 1963وأول  صدور  املرحلة  هذه  وعرفت كذلك   ،
أفريل   19املؤرخ يف    127-63املراسيم اليت تنظم جانبا من جوانب املالية العمومية، ويتعلق األمر ابملرسوم رقم  

 2.، املتضمن تنظيم وزارة املالية1963
، تبنت اجلزائر النظام األيديولوجي االشرتاكي، مما ظهر 1965جوان سنة    19وبعد التصحيح الثوري يف  

 ث أصبحت هذه القوانني وسيلة لتنفيذ املخططات التنموية عرب مهام اخلزينة العمومية. حيجليا يف قوانني املالية،  
عددة، لكن القوانني اليت أركز عليها يف هذا إن القوانني اليت كانت حتدد وظائف اخلزينة العمومية عديدة ومت

 املطلب، تلك اليت واكبت التغيريات على املستوى األيديولوجي، والسياسي، واالقتصادي واالجتماعي، وهي: 
، واملؤسس للوكالة القضائية للخزينة )هيئة إدارية رقابية 1963جوان    08املؤرخ يف    198-63القانون رقم    -1

 قضائية(.
 مسؤولياهتم. و املتضمن التزامات احملاسبني و   1965أكتوبر  14رخ يف  املؤ   259-65رقم    املرسوم   -2
 . 1966، واملتضمن قانون املالية لسنة  1965ديسمرب   31املؤرخ يف    320-65األمر رقم    -3
 تنظيم املصاحل اخلارجية للخزينة.  ، و املتضمن1967فيفري   08املؤرخ يف    37-67املرسوم رقم    -4
 ، واملتعلق بقوانني املالية. 1984جويلية  07املؤرخ يف    17-84القانون رقم    -5
، و املتضمن إحداث وكالة حماسبة مركزية للخزينة و 1986سبتمرب    02املؤرخ يف    225-86املرسوم رقم    -6

 تنظيمها و عملها. 
، و املتضمن إحداث اخلزينة املركزية و اخلزينة الرئيسية و  1988ماي    23املؤرخ يف    104-88املرسوم رقم    -7

 تنظيمهما و عملهما. 
 ، واملتعلق ابحملاسبة العمومية. 1990أوت   15املؤرخ يف    21-90القانون رقم    -8

 
كرمية حدوش، مصادر قوانني امليزانية و املالية يف اجلزائر، مذكرة ماجستري يف الدولة و املؤسسات العمومية؛ كلية احلقوق،    - 1

 . 6، ص2017-2016، 1جامعة اجلزائر
 . 7، ص 2013ملالية، وزارة املالية مخسون سنة من اإلجناز، وزارة املالية، اجلزائر، _ مديرية اإلتصال لوزارة ا 2  
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رقم    -9 التنفيذي  يف    129-91املرسوم  للخزينة 1991ماي    11املؤرخ  اخلارجية  املصاحل  بتنظيم  املتعلق   ،
 . وعملها  وصالحياهتا 

، واملتعلق إبجراء تسخري اآلمرين ابلصرف 1991سبتمرب    01املؤرخ يف    314-91املرسوم التنفيذي رقم    -10
 للمحاسبني العموميني. 

هذه القوانني العشرة هلا من األمهية مبكان أن حتدد وظائف ومهام اخلزينة العمومية ابمتياز، حيث تقوم بكل 
املالية   مبسك العمليات  وذلك  اإلداري،  الطابع  ذات  العمومية  واملؤسسات  احمللية،  واجلماعات  ابلدولة،  املتعلقة 

 احلساابت اخلاصة إبيرادات ونفقات الدولة، واملوازنة بينهما.
هذه القوانني احملددة لوظائف ومهام اخلزينة العمومية، هلا من األهداف اليت وضعت من أجلها، أمهية ابلغة 

األهداف، يف محاية املوظف العام الذي يقوم بتنفيذ العمليات املالية، مث محاية املال العام وترشيد  حيث تتمثل هذه
 مجعه وإنفاقه، مث حسن تسيري املرفق العمومي، تفاداي لكل أشكال البريوقراطية. 

 56قم  واألمثلة عديدة ومتعددة حيث جند خري مثال يف موضوع محاية املوظف العام، ما جاء يف املادة ر 
رقم   القانون  يف    21-90من  العمومية:    1990أوت    15املؤرخ  ابحملاسبة  اآلمرين » واملتعلق  ألزواج  جيوز  ال 

 1.«رف أبي حال من األحوال أن يكونوا حماسبني معينني لديهمصابل
وتتمتع بقدرات عالية   للدولة،  االقتصادية  السياسة  العمومية دورا هاما يف  اخلزينة  وإمكانيات مالية تلعب 

ضخمة، وتؤثر على الدورة املالية، ويف التوازن االقتصادي العام كما أن هلا دور آخر وهو دعم السياسة النقدية 
 .2بدال من اإلسراف النقدي، أي امتصاص السيولة لدى البنوك   ،التقشفية من أجل امتصاص املدخرات

 ميزانية الدولة وتنفيذها، ضمن قوانني املالية اليت يصادق وهذه األدوار كلها تصب يف املهمة الكربى، وهي تسيري
 .3عليها الربملان

هذه  فيه  متارس  الذي  اخلزائن  التنظيمي ألنواع  اهليكل  نوع  العمومية حسب  اخلزينة  ومهام  وظائف  تتوزع 
 الوظائف واملهام، هذا اهليكل التنظيمي الذي يعترب دائما مرفقا عاما إداراي. 

 اكل التنظيمية يف: وتتمثل هذه اهلي
 اخلزينة املركزية.  -1

 
  35، اجلريدة الرمسية ، العدد   15/08/1990، املتعلق ابحملاسبة العمومية، املؤرخ يف  21-90من القانون رقم  56املادة  - 1

 .1990لسنة 
 . 13كميلية بركان و نورية مشيين، مرجع سابق، ص   - 2
 من الدستور.  138املادة  - 3
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 اخلزينة الرئيسية.   -2
 خزينة الوالية.   -3
 خزينة البلدية.   -4
 واملركز اإلستشفائي اجلامعي   خزينة القطاع الصحي  -5

إمكانية تسري مرفق عام إداري، وفق قوانني وأنظمة فعالة ضمن مناخ متغري،   ، ليس من األمر اهلني مبكان 
أمسال بشري متمكن من تقنيات التسيري اإلداري والتقين، خاصة يف جمال إدارة تسيري املال العام، دون االستعانة بر 

إن التطور الذي الزم اخلزينة  ،  لى تسيري مرفق اخلزينة العموميةواحملافظة عليه، وترشيد إنفاقه، هذا األمر ينطبق ع
التغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف الدولة الفتية، العمومية منذ االستقالل والذي واكب )أي التطور(  

 ام. حيث كان لزاما أن يشمل هذا التطور اهلياكل التنظيمية وكذلك الوظائف اليت متارس يف هذا املرفق العمومي اهل
العمومية(  اخلزينة  )أي هيكل  العام، جيعله ال حييد  املرفق  لصفة  العمومية  اخلزينة  اكتساب هيكل  عن   إن 

ضرورة  وكذلك  الدولة،  يف  احلاصلة  للمتغريات  وفقا  حتديثه  وضرورة  للدولة  العمومي  املرفق  تسيري  ونظام  قانون 
 .1عصرنته

إن الوظائف اليت مورست يف مرفق اخلزينة العمومية منذ االستقالل ليست نفسها، بل تعددت واختلفت 
ا  )النظام  للدولة  اإليديولوجي  التطور  واكبت  السوق(الشرتاك حيث  اقتصاد  نظام  مث  الدولة ،  ي  دور  أن  ال شك 

اجلزا العمومية يف  اخلزينة  وظائف  بشكل كبري يف  أثر  قد  سنة  املتدخلة  االستقالل  منذ  وذلك  هذا ،  1962ئر، 
تنظر يف هذا وفقا لقوانني عديدة وتنظيمية    ،التدخل قد مس شكل ونوع وعدد وظائف ومهام اخلزينة العمومية

هذه القوانني وعلى رأسها قانون احملاسبة العمومية وقوانني املالية، الصادرة يف شأن وظائف ،  ( الشأن )أي الوظائف
يتضمن وحده نسبة  1990أوت سنة  15الصادر يف  21-90إن قانون احملاسبة العمومية رقم  ، العمومية اخلزينة

ة الدولية، حيث يعترب النظام احملاسيب يف حتديد وظائف اخلزينة العمومية وذلك ابلطبع وفقا للمعايري احملاسبي  70%
، يعترب متالئما مع املعايري احملاسبية 2007نوفمرب سنة    25املؤرخ يف    11-07املايل اجلزائري الصادر يف قانون  

إن نظام احملاسبة العمومية كفيل وحده ،  املشار إليه سابقا  21-90ية رقم  الدولية، ومكمال لقانون احملاسبة العموم
هذه احملاسبة العمومية الضاربة يف التاريخ، متالزمة مع ،  عمومي، ومحايته من مجيع النواحييفة احملاسب البتأمني وظ 

 
 . 145، ص 2010خلضر عليان، اإلصالح املصريف ابجلزائر، دار بلقيس، اجلزائر،  - 1
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العمومية،  )املالية  األضالع  املتساوي  املثلث  أو  الثالثي  التالزم  هذا  ابخلزينة،  يسمى  وعاء  يف  العمومية،  املالية 
 .1هناية  أبي حال من األحوال، فهو متالزم إىل ماال  هال ميكن تفكيك  احملاسبة العمومية، اخلزينة(

 
 
 
 
 
 
 

 
 2العالقة الثالثية بني املالية العمومية واحملاسبة العمومية واخلزينة   :   01الشكل رقم  

إن احملاسبة العمومية هي الضامن الوحيد ملنصب وظيفة احملاسب العمومي، فلوال احملاسبة العمومية، ملا وجد 
 الشخص الذي يدعى احملاسب العمومي، أو املوظف املكلف ابملالية العمومية. 

االقت اجملال  األرقام، يعترب  ضبط  أجل  من  العمومية،  احملاسبة  مع  تعامال  األكثر  اجملال  للدولة،  صادي 
 والتعامالت احملاسبية، وضبط حتركات األموال وابألخص املالية العمومية )إيرادات، نفقات(.

واألرقام )حيث كا  األعداد  ملنظومة  اإلنسان  مبعرفة  بدأ  والذي  العمومية،  للمحاسبة  التارخيي  التطور  ن إن 
 احلساب أبصابع اليدين(. 

اإلنسان   لدى  احملاسبة  البسيط ملصطلح  التعريف  والضرب العادي إن  والطرح  اجلمع  ، هو معرفة عمليات 
 والقسمة، اليت هي أساسا قواعد للمحاسبة العمومية. 

علم قائم لإلشارة فقط وإبجياز مفيد، ميكن الرجوع قليال يف البحث يف اتريخ احملاسبة العمومية اليت هي  
 بذاته.

 إن احملاسبة قدمية قدم اإلنسان يف الوجود، حيث الزمت احلضارات القدمية يف مصر واببل وروما واليوانن. 

 
 . 146املرجع نفسه، ص  - 1
 . 15، ص املرجع السابق علي بساعد،  - 2

 المالية العمومية 

 الخزينة

 المحاسبة العمومية 

2 1 

3 
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عام قبل امليالد، كان أساسها )أي احلضارة(   5000احلضارة الفرعونية يف بالد النيل،    مصر كانت ففي  
 اإليرادات والنفقات يف عمليات حماسبية. النشاط االقتصادي والتجاري حيث استخدمت السجالت لضبط  

عام قبل امليالد حيث قام البابليون بتسجيل األحداث االقتصادية وتنظيم املعامالت   3500أما يف اببل  
 التجارية والزراعية.

اإلغريق   وبالد  روما  حيث   1000ويف  العلوم،  بقية  مثل  تطورا كبريا،  احملاسبة  تطورت  امليالد  قبل  عام 
 1دالت التجارية واالقتصادية.تعددت املبا

مال  بيت  مثل  الدواوين،  أنشأت  العباسية، حيث  والدولة  األموية  والدولة  الراشدين  اخللفاء  عهد  أما يف 
 املسلمني، وديوان اخلراج، وغريها، وكانت املعامالت املالية تسجل يف دفاتر.

 خر سورة البقرة يف آية الدين. ولنا خري مثال يف جمال احملاسبة ما ورد يف القرآن الكرمي يف أوا 
أورواب  يف  والبنكية،  التجارية  املبادالت  يف  عظيم  شأن  للمحاسبة  عشر، كان  اخلامس  القرن  أواخر  ويف 
وابلضبط يف مدينة فلورنسا إبيطاليا، مما أدى إىل قيام الثورة الصناعية أبورواب وخاصة يف أملانيا وإجنلرتا، وأصبحت 

  2.(1880 اجلارتر يف إجنلرتا وويلز سنة  معهد حماسيب )احملاسبة مهنة  
 من حيث مبادئها وخصائصها وانواعها .  من التطور أما يف القرن العشرين، فقد بلغت احملاسبة درجة عالية

الفقيه   به  جاء  الذي  و  العمومية،  احملاسبة  ملصطلح  العلمي  التعريف  إىل  خنلص   Jacquesوأخريا 
Magnet  ة العمومية للعريب بوعمران حممد و التعريف هو :حسب ما ورد يف كتاب احملاسب 

حملاسبة العمومية هي جمموع القواعد القانونية والقواعد التقنية املطبقة يف وصف تنفيذ ومراقبة العمليات ا»
 3. «املالية للهيئات العمومية

الدولة   صندوق  أمني  يف  تنحصر  العمومية  للخزينة  الكربى  الوظائف  الدولة و إن  التقنية و   مصريف  الوصاية 
 اإلختالالت املؤقتة.  ومعاجلة لتسيري توازن صندوق الدولة 

املؤرخ يف   129-91أما الوظائف اليومية و الشهرية و السنوية فقد حددها و بدقة املرسوم التنفيذي رقم  
 و تتلخص يف النقاط التالية :   1991ماي سنة   11
املركزية   -  1 ابإلدارات  اخلاصة  والتجهيز  التسيري  وميزانية  واملوازنة  والنفقات  االيرادات  عمليات  مجيع  تنفذ 

 والوزارات، وكذلك ميزانيات املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري إن اقتضى األمر ذلك، 
 

 . 11، ص 2014اجلزائر، حممد عجيلة، فعالية النظام احملاسيب املايل، دار صبحي للطباعة و النشر، الطبعة األوىل،  - 1
 . 12املرجع نفسه، ص  - 2
 . 8، ص 2017_ العريب بوعمران حممد، احملاسبة العمومية، الصفحات الزرقاء للطباعة، اجلزائر،  3
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 تتداول االموال وتقوم حبركات حساابت أرصدة اخلزينة  - 2
 يداع األموال لفائدة األشخاص الطبيعيني واملعنويني وتتوىل تسيريها. تفتح حساابت إ  - 3
جتمع مركزاي العمليات اليت تقوم هبا مصاحلها والعمليات اليت يقوم هبا حلساهبا احملاسبون العموميون األخرون   - 4

لعون احملاسب املركزي يف قصد إدراجها يف حماسبتها وإعداد الواثئق والبياانت الدورية املتعلقة هبا وإرساهلا اىل ا
 اخلزينة واىل اهليئات واملصاحل املعنية.

تتوىل حراسة األموال والقيم وحفظها، كما حترس وحتفظ األوراق الثبوتية اخلاصة ابلعمليات املالية واحملاسبية    -  5
 اليت تتكفل هبا. 

املركزية وصناد  -  6 االدارات  وااليرادات يف  التسبيقات  وااليرادات يف تراقب وتفحص صناديق  التسبيقات  يق 
املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري إن اقتضى األمر ذلك، وتسري األعوان احملاسبني يف املؤسسات العمومية 

 الوطنية ذات الطابع اإلداري، 
للسلطات واهلياكل تدرس وحتضر وتنفذ مجيع الربامج والتقارير والتحاليل الدورية املتعلقة أبعماهلا وتبلغها    -  7

 1املختصة املعنية.
 تنفذ مجيع العمليات املالية و/أو احملاسبية اليت ميكن أن يسندها اليها وزير االقتصاد )وزير املالية حاليا(   - 8
تدفع املعاشات العسكرية اخلاصة ابلعجز والتقاعد واملعاشات املخصصة للمجاهدين وذوي احلقوق، كما   -  9

 اسبة.احملت املعاشات وتراقب إدراجها يف  جتمع مرکزاي خمالصا
 تنفذ عمليات القروض وااليرادات والنفقات املرتبطة ابحلساابت اخلاصة يف اخلزينة.  - 10
 تتداول األموال و تقوم حبركات حساابت أرصدة اخلزينة.  –  11
( مكاتب 8قل، ومثانية )( مكاتب على األ3تشتمل كل من اخلزينة املركزية واخلزينة الرئيسية على ثالثة )  -  12

 على األكثر
 حيدد وزير االقتصاد )وزير املالية حاليا( عدد املكاتب واختصاصاهتا وتوزيعها الداخلي اىل فروع.  - 13
يدير كال من اخلزينة املركزية واخلزينة الرئيسية تباعا أمني خزينة مركزي وأمني خزينة رئيسي ويساعد كال   -  14

 ( مفوضني. 3منهما مفوض اىل ثالثة )

 
، املتعلق بتنظيم املصاحل اخلارجية للخزينة و صالحياهتا و   11/05/1991املؤرخ يف  129-91_ املرسوم التنفيذي رقم  1

 . 1991لسنة  23ة الرمسية ، العدد عملها ، اجلريد
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تنفذ مجيع عمليات االيرادات والنفقات واملوازنة وميزانيات الدولة واحلساابت اخلاصة للخزينة، وكذلك   -  15
 ميزانيات الوالية واملؤسسات العمومية ذات الطابع االداري اليت تتوىل تسيريها.

بني يف املؤسسات العمومية ذات تتوىل رقابة وفحص صناديق التسبيقات واإليرادات وتسيري األعوان احملاس -  16
 الطابع اإلداري املوجودة يف اقليم الوالية. 

تتأكد ابستمرار من التسيري الفعال حلركات األموال والقيم اخلاصة ابخلزينة، وتسهر قدر حدود االمكان   -  17
 على عدم جتميدها أو حبسها. 

 عند حتويلها. ها أو  ظتسهر على أمن األموال والقيم سواء فيما يتعلق حبف   - 18
تضم اخلزينة العامة للوالية املوضوعة حتت سلطة امني خزينة مبساعدة مفوض أو مفوضني اثنني، ثالثة   -  19

 ( مكاتب على األكثر منظمة يف فروع. 5( مكاتب على االقل ومخسة )3)
 1نها. حيدد وزير االقتصاد )وزير املالية حاليا( بقرار عدد املكاتب والفروع وصالحيات كل م - 20
 إصدار أذوانت اخلزينة وهي على شكل سندات مالية قصرية األجل.   –  21

واملتمثل يف شخص  العمومي،  احملاسب  به  يقوم  الذي  الوظيفي  الدور  العمومية يف  اخلزينة  تتجسد سلطة 
 أمني اخلزينة العمومية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 _ املرجع نفسه   1
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 1: احملاسبون العموميون الرئيسيون و الثانويون  02الشكل رقم  

 
 
 
 
 
 
 

 
 39العريب بوعمران حممد، مرجع سابق، ص   _1

 حماسب عمومي 

اثنويحماسب  رئيسيحماسب    

 اجلماعات احمللية الدولة الدولة اجلماعات احمللية

العون احملاسيب املركزي   −
 للخزينة 

 أمني اخلزينة املركزي  −
 أمني اخلزينة الرئيس  −
 أمني اخلزينة للوالية  −

 أمني اخلزينة للوالية  −
 البلدية  خزينةأمني  −

 قابض الضرائب  −
 قابض أمالك الدولة  −
 قابض اجلمارك  −
 قابض التسجيل  −
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 ومواردهااملبحث الثاين: تنظيم اخلزينة العمومية  
يؤدي  حىتإن تنظيم أي مرفق عمومي، جيب أن خيضع لقوانني ومعايري عديدة، حتدد كيفية تسيريه ومحايته، 

 اخلدمة املنوطة به على أحسم ما يرام، هذا التنظيم خيضع له مرفق اخلزينة العمومية، شأنه شأن مجيع املرافق العامة. 
من حيث  الدولة،  طرف  من  ابهتمام كبري  حتظى  جيعلها  اقتصاداي،  عاما  مرفقا  العمومية  اخلزينة  إن كون 

 . 1962ة  التنظيم والعصرنة، وهذا األمر كان منذ االستقالل سن
 إطار املالية العمومية، من يف كما أشرت سابقا، تعترب اخلزينة العمومية بنكا للدولة، يؤدي خدمة عمومية،  

بتنفيذ ميزانية  املكلفون  األعوان  يقوم هبا  املالية  العمليات  بينهما، هذه  للنفقات واملوازنة  حتصيل لإليرادات ودفع 
 من أشكال الفساد. الدولة، يف إطار الشفافية، تفاداي ألي شكل

ختضع اهليكلة التنظيمية للنظام احملاسيب يف أي دولة ويف اجلزائر خاصة إىل نظام املركزية والالمركزية، حيث 
املركزية اإلدارية هي قصر الوظيفة اإلدارية يف الدولة على ممثلي احلكومة يف العاصمة ... »عرفهما عمار بوضياف:  

زيع الوظائف اإلدارية بني احلكومة املركزية يف العاصمة وبني هيئات حملية أو مصلحية أما الالمركزية اإلدارية فهي تو 
 1« مستقلة

ونظام  اجلزائر،  يف  وخاصة  دولة،  أي  يف  الواقعة  التطورات  إىل  بدوره  خيضع  والالمركزية  املركزية  نظام  إن 
إطار تقريب اإلدارة من   فعالة للمواطن، يفالمركزية مصاحل اخلزينة العمومية، من شأنه أن يساعد على أتدية خدمة 

االختصاصات ،  املواطن إطار  يف  املالية،  العمليات  من  ابلعديد  والالمركزية  املركزية  العمومية  اخلزينة  مصاحل  تقوم 
النوعية واإلقليمية هذه االختصاصات قد حددها التنظيم اإلداري للبالد، يف كل مرة خيضع فيها إىل التغيري، مطورا 

العموميةومنو  املتمثلة يف إيعا يف موارد اخلزينة  العمومية رادات عادية و إيرادات غري عادية،  ، و  إن تنظيم اخلزينة 
رقم التنفيذي  للمرسوم  خيضع  يف    129-91احلايل،  سنة    11املؤرخ  املصاحل 1991ماي  بتنظيم  املتعلق  و   ،

سبتمرب سنة  07املتمم ابلقرار الوزاري )وزير املالية( املؤرخ يف اخلارجية للخزينة و صالحياهتا و عملها، و املعدل و 
، و املتضمن تنظيم اخلزينة املركزية و اخلزينة الرئيسية و صالحياهتما، و تنظيم املديرايت اجلهوية للخزينة و 2005

خزا و  البلدايت  خزائن  تنظيم  حيدد  و  صالحياهتا،  و  الوالية  خزينة  تنظيم  حيدد  و  القطاعات   ئنصالحياهتا، 
 . 2ستشفائية اجلامعية و صالحياهتا الصحية و املراكز اال

 
 

اإل عم  - 1 القانون  يف  الوجيز  بوضياف،  الثالثةار  الطبعة  والتوزيع  ، داري،  للنشر  اجلزائر،  جسور  ص  2013،  ص    155،  و 
170. 

 .288، ص 2010اجلزائر، فايزة براهيمي، املالية احمللية، دار بلقيس،  - 2
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 املطلب األول: اهلياكل املركزية والالمركزية للخزينة العمومية 
والالمركزية املركزية  نظام  هذه   ،إن  إليهم  املسنودة  لألشخاص  واملسؤوليات  املهام  حتديد  ابلغة يف  أمهية  له 

إذا   فكيف  للدولة  مبهمة  األدوار،  العمومية  املالية  مبثابة ،  تسيري  العمومية  للخزينة  والالمركزية  املركزية  اهلياكل  تعترب 
مراكز جتميع ومراقبة وتفتيش للمالية العمومية، كل حسب دوره، تتوزع على مستوى الرتاب الوطين، حسب نسبة 

الو  التجاري، وعدد  النشاط  التقس،  الايت والبلدايتالسكان، ونسبة  يمات اإلدارية، هتدف إىل تقريب كل هذه 
أن تسري   أداء خدمة ميسرة ومتطورة، من شأهنا  املواطن، من أجل  التقدم، وتقضي اب اإلدارة من  لبالد يف ركب 

 .1بذلك على كل شكل من أشكال البريوقراطية 
 الفرع األول: اهلياكل املركزية وصالحياهتا 

ائر العاصمة، وتتمثل يف وزارة املالية )الوزارة الوصية(، واملديرية توجد اهلياكل املركزية للخزينة العمومية يف اجلز 
وتوجد مقراهتا يف وزارة املالية، أما اهلياكل   و املديرية العامة للمحاسبة و الوكالة القضائية للخزينة،  العامة للخزينة،

 زينة، واخلزينة املركزية، واخلزينة الرئيسية.املركزية األخرى فتوجد خارج الوزارة، وتتمثل يف الوكالة احملاسبية املركزية للخ
هذه اهلياكل املركزية للخزينة العمومية هلا صالحيات حمددة، حسب القانون الصادر يف هذا الشأن، وأبدأ 

 هبيكل وزارة املالية حىت آخر هيكل مركزي، وكذلك صالحياهتا.
 أوال: وزارة املالية )الوزارة الوصية( 

من  املالية  وزارة  الدف  تعترب  وزارة  شأن  ذلك  يف  شأهنا  اجلزائر،  يف  السيادية  الداخلية، الوزارات  الوطين،  اع 
هذه الوزارة السيادية ميثلها وزير املالية، وكانت يف وقت سابق، تسمى وزارة االقتصاد، وقد مجعت بني ،  واخلارجية

املايل ابلشأن  معنية  أصال  الوزارة  وهذه  االستقالل،  من  سنة  أول  يف  أما املصطلحني  للدولة،  واالقتصادي   
 صالحياهتا فأخلصها يف النقاط التالية: 

هتدف الوزارة إىل تنظيم وأتمني الشؤون املالية والنقدية للدولة ومراقبة إيرادات ونفقات أجهزة الدولة، واقرتاح   -1
على   والرقابة  واألنفاق  اإليراد  جمال  وأهداف يف  اجتاهات  يف صورة  املالية  واقرتاح السياسات  املصرفية،  األعمال 

اإلطار العام والتفصيلي للموازانت السنوية وتنفيذها يف نطاق السياسة العامة للدولة وكذا املسامهة الفعالة يف حبث 
 .2وإعداد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية النقدية

 

 
 . 92، ص 2010فايزة خري الدين، إصالح امليزانية ابجلزائر، دار بلقيس، اجلزائر،  - 1
 . 93املرجع نفسه، ص  - 2



 اإلطار المفاهيمي للخزينة العمومية في الجزائر الفصل األول                             

 24 

 
على    -2 الكامل  واإلشراف  للدولة  املالية  السياسة  النافذة اقرتاح  القوانني  حدود  يف  والضريبية  املالية  الشؤون 

 والسياسة العامة للدولة واالختصاصات والصالحيات املوضحة هبذه الالئحة. 
للسلطات   -3 املعنية وتقدميها  اجلهات  الالزمة ابالشرتاك مع  الدراسات  املالية وإجراء  إعداد مشروعات اخلطط 

 املختصة. 
املوازنة العامة للدولة وموازانت وحدات القطاع االقتصادي وامليزانيات امللحقة   إعداد مشروعات وقواعد تنفيذ   -4

وتكامل  تناسق  حيقق  مبا  املعنية  اجلهات  مع  الشأن  هبذا  والتنسيق  إقرارها،  بعد  املوازانت  تلك  تنفيذ  ومتابعة 
 األعمال. 

االقتصادي وتقدميها إىل اجلهات   إعداد احلساابت اخلتامية لوحدات اجلهاز اإلداري للدولة، ووحدات القطاع  -5
 املختصة. 

وسائل   -6 وحتسني  لتطويرها  الالزمة  اإلجراءات  واختاذ  املقررة  الدولة  إيرادات  مجيع  حتصيل  أتمني  على  العمل 
 اجلباية.

امة العمل على تطوير النظم املالية والضريبية اجلمركية واقرتاح التشريعات واإلجراءات الكفيلة بتنمية املوارد الع  -7
 وتطويرها ومبا ينسجم مع السياسات املالية واالقتصادية واالجتماعية للدولة. 

الكفيلة   -8 النظم  ووضع  االجتماعية  االقتصادية  للتنمية  أهدافها  حتقيق  يكفل  مبا  للدولة  العام  اإلنفاق  توجيه 
 املختصة هلا. لتحقيق الرقابة على األموال العامة، هبدف احليلولة دون استخدامها يف غري األغراض  

   .1اإلشراف على األجهزة املالية يف الدولة طبقا للقوانني النافذة   -9
 اثنيا: املديرية العامة للخزينة 

 ( مديرايت، و هي : 05تتكون املديرية العامة للخزينة من مخس ) 
 مديرية املديونية العامة  - 01
 مديرية خزينة الدولة   –  02
 مديرية املسامهات   –  03
 مديرية البنوك العمومية و السوق املالية   –  04
 مديرية التأمينات  –  05

 
 . 130، ص 2010رابح حريزي، البورصة، دار بلقيس، اجلزائر،  - 1
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 تعىن املديرية العامة للخزينة بتنفيذ املهام التالية : 
 املبادرة أبي نص تشريعي أو تنظيمي اتبع جملال إختصاصها  –  01
 القتصادي و ضمان متابعتها و تقييمها املسامهة يف حتديد سياسات تسري تدخل اخلزينة يف القطاع ا  –  02
 ضمان متابعة و تقييم مسامهات الدولة يف القطاع العمومي االقتصادي غري املايل   –  03
إقرتاح العناصر اليت تساهم يف حتديد سياسة املسامهات اخلارجية للدولة و ضمان تسيريها و متابعتها و   –  04

 تقييمها
 (SROT) إعداد وضعية خمتصرة لعمليات اخلزينة  –  05

des opérations du trésor.résumée (SROT) Préparation de la situation    
و   10،  7تصدر املديرية العامة للخزينة ثالث فئات من السندات ذات فرتات استحقاق رئيسية وهي:  

 عاما.  15
وتعترب سندات اخلزينة سندات دين سيادية تصدرها الدولة اجلزائرية من خالل املديرية العامة للخزينة، وذلك 

اخلزينة عن طريق   العجز يف ميزانيتها، وتصدر سندات  اهلولندي، ويتم بغرض متويل  املزاد  مزايدة يسمى  أسلوب 
العامة  املديرية  قبل  من  املعتمدين  اخلزينة،  قيم  يف  املتخصصني  طرف  من  األولية  السوق  يف  عليها  االكتتاب 

 1للخزينة.
 اثلثا: املديرية العامة للمحاسبة 

تنظيم مصاحل اإلدارة املالية هي أيضا مصلحة اتبعة لوزارة املالية، حيث تقوم برتكيز احملاسبة، عن طريق 
املتعلق ابحملاسبة العمومية،   1990  سنة  أوت   15املؤرخ يف    21-90للدولة، وأساس عملها القانون رقم  

القانون رقم   املايل اجلزائري،   2007نوفمرب سنة    25املؤرخ يف    11-07وكذلك  النظام احملاسيب  املتضمن 
س مخ املصاحل احملاسبية، وتتكون املديرية العامة للمحاسبة من  وهلا جهاز رقابة خاص هبا، ويتمثل يف مفتشية  

 ( مديرايت فرعية وهي: 5)
 مديرية التنظيم والتنفيذ احملاسيب للميزانيات.  -1
 مديرية عصرنة وتوحيد املقاييس احملاسبية.  -2
 مديرية التوحيد احملاسيب واملايل.   -3
 مديرية اإلعالم اآليل.   -4

 
 165_ املرجع نفسه، ص    1
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 .1املالية  مديرية إدارة الوسائل   -5
 رابعا: الوكالة القضائية للخزينة 

 1963جوان سنة    08هي كذلك مصلحة اتبعة لوزارة املالية، حيث أنشأت الوكالة القضائية للخزينة يف  
نوفمرب   28املؤرخ يف    364-07، و أعيد تنظيمها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  198-63مبوجب القانون رقم  

للخزينة 2007سنة   القضائية  الوكالة  مديرية  أصبحت  حيث  املالية،  وزارة  يف  املركزية  اإلدارة  تنظيم  واملتضمن   ،
 ( مديرايت فرعية، وتتمثل فيما يلي:5تتكون من مخس )

 ( املديرية الفرعية للحفاظ على أموال الدولة واملصاحل غري املمركزة. 1
 ية حلماية أعوان الدولة واملصاحل غري املمركزة. ( املديرية الفرع2
 ( املديرية الفرعية للقضااي املدنية.3
 ( املديرية الفرعية للدراسات القانونية. 4
 2. ( املديرية الفرعية للقضااي العامة5

متثل   الوكالة  املالية  هذه  فيها،  وزارة  طرفا  الوزارة  تكون  اليت  النزاعات  العادي يف  القضاء  سواء كانت أمام 
ضحية )مدعي مدين( أو مسؤولة مدنيا )مدعى عليها(، ماعدا فيما خيص نزاعات الضرائب واألمالك الوطنية، أما 
اإليرادات  تنفيذ  الناجتة عن  النزاعات  استثنائية يف  فتنحصر وبصفة  اإلداري  القضاء  أمام  الوزارة  متثيل  فيما خيص 

 والنفقات من طرف أمني اخلزينة الوالئية.
أن دور الوكالة القضائية للخزينة قد تدعم إبنشاء جملس حماسبة واملفتشية العامة   »   ى األستاذ وليد بومجلني: وير 

 للمالية يف إطار التدقيق احملاسيب،  والتهرب الضرييب   « 3.
للخزينة، كما ذكرت سابقا، توجد مقرات هذه املصاحل الثالث يف وزارة املالية، واملصاحل هي، املديرية العامة  

واملديرية العامة للمحاسبة، والوكالة القضائية للخزينة، أما اهلياكل املركزية األخرى فتوجد مقراهتا خارج وزارة املالية، 
 وهي:

 
 

 
 09، ص 2017املناشري و التعليمات، وزارة املالية، اجلزائر، املديرية العامة للمحاسبة، جمموعة  - 1
رق 2 التنفيذي  املرسوم  يف    364  –  07م  _  اجلريدة  28/11/2007املؤرخ  املالية،  وزارة  يف  املركزية  اإلدارة  تنظيم  املتضمن   ،

 2007لسنة  75الرمسية، العدد 
 . 120، ص 2017قيس، اجلزائر، وليد بومجلني، قانون الضبط االقتصادي يف اجلزائر، دار بل_  3
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 أوال: الوكالة احملاسبية املركزية للخزينة 
جوان سنة   3  املؤرخ يف  163-71أنشأت الوكالة احملاسبية املركزية للخزينة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  

. املتضمن إحداث الوكالة احملاسبية املركزية للخزينة لدى مديرية اخلزينة والقرض، مث جاء املرسوم التنفيذي 1971
للخزينة، حيث 1986سبتمرب سنة    2املؤرخ يف    225-86رقم   املركزية  احملاسبية  الوكالة  أعاد إحداث  الذي   .

املؤرخ يف   495-91خري مت تعديله مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  أصبحت هيئة مستقلة بذاهتا، وهذا املرسوم األ 
يتوىل إدارة الوكالة احملاسبية العون احملاسيب املركزي للخزينة. ويعني مبوجب قرار من وزير ،  1991ديسمرب سنة    21

 ( مكاتب وهي كالتايل: 04املالية، وتتكون الوكالة احملاسبية املركزية للخزينة من أربع ) 
 مكتب املركزة والتفتيش.  -1
 كتب احملاسبة العامة. م  -2
 مكتب احلافظة والدين العمومي.   -3
 مكتب حساابت التسيري والتجهيز.   -4

أنشأت هذه الوكالة من أجل تركيز ودمج احملاسبة العمومية يف اجلزائر، أي ربط وتركيز وجتميع حماسبة اخلزينة  
 العموميني )الرئيسيون والثانويون( يف يد العون احملاسيب املركزي للخزينة العمومية. العمومية بني خمتلف احملاسبني  

 1  تتمثل صالحيات الوكالة احملاسبية املركزية للخزينة يف النقاط التالية:
 ( جتمع مرکزاي اعداد الوضعيات احملاسبية الدورية اليت يقدمها احملاسبون العموميون يف جمال ما أييت: 1
احمللية العملي  - اجلماعات  وميزانيات  امللحقة،  وامليزانيات  العامة  امليزانية  تنفيذ  إطار  يف  تتم  اليت  ات 

 واملؤسسات واهليئات العمومية. 
اخلزينة   - القيام أبية عملية مع عمليات  العموميون، يف إطار  احملاسبون  يقوم هبا  اليت  احملاسبية  التدوينات 

 يئات العمومية السالفة الذكر حلساب الدولة واجلماعات احمللية واهل
تدابري 2 تطلبت ذلك  اذا  املكان،  الواثئق ويف عني  اعتمادا على  العموميني  احملاسبني  تدوينات  ( تفحص 

 مركزية احملاسبة.
وکيل  ويساعده  بقرار  املالية  وزير  يعينه  مركزي  حماسب  عون  للخزينة  املركزية  احملاسبية  الوكالة  ادارة  يتوىل 

 2مفوض. 

 
 املرجع السابق. ، 28/11/2007املؤرخ يف  364 –  07م _ املرسوم التنفيذي رق 1
 . 80عكاشة بوكعبان، املرجع السابق، ص _    2
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 اخلزينة املركزية اثنيا:  
 ( مكاتب: 8تشمل اخلزينة املركزية مثانية )

 مکتب نفقات التسيري  .1
 مكتب نفقات التجهيز واالستثمار  .2
 مكتب تسديد النفقات  .3
 مكتب التحصيل  .4
 مکتب احلافظة  .5
 مكتب احملاسبة العامة  .6
 مكتب إدارة الوسائل وحفظ األرشيف  .7
 مكتب املراقبة والتحقق  .8

( ثالثة  املركزي  اخلزينة  أمني  أو مجاعيا على 3يساعد  فرداي  يؤهلهم لإلمضاء  أن  ( وکالء مفوضني، ميكنه 
 واثئق تسيري املركز احملاسيب. 

 يكلف مكتب نفقات التسيري مبا أييت: 
زينة  ري الدولة والواجبة الدفع من صندوق أمني اخلسياستالم أوامر الصرف وحواالت الدفع املصدرة من ميزانية ت  -

 املركزي للتكفل هبا وقبول دفعها.
 ضمان متابعة إصدار أوامر الدفع واحلواالت.  -
املادة    - عليه يف  املنصوص  رقم    36القيام ابلتحقق  القانون   1990غشت سنة    15املؤرخ يف    21-90من 

 ة العمومية.اسبواملتعلق ابحمل
 ار التنظيم املعمول به والسهر على تسويتها.القيام بتنفيذ عمليات الدفع املوقت املأمور بصرفها يف إط   -
 السهر على تنفيذ قرارات العدالة املتضمنة العقوبة املالية للدولة.   -
 1إعداد اإلحصائيات املتعلقة إبصدار احلواالت وقبوهلا ورفضها. -

 اثلثا: اخلزينة الرئيسية 
 ( مكاتب: 8تضم اخلزينة الرئيسية مثانية )

 
، و املتعلق بتنظيم املصاحل اخلارجية للخزينة و صالحياهتا و  11/05/1991املؤرخ يف    129  –  91_ املرسوم التنفيذي رقم   1

، و    07/09/2005و املعدل و املتمم ابلقرار الوزاري )وزير املالية( املؤرخ     1991لسنة    23،اجلريدة الرمسية ،العدد    عملها
 . 2006لسنة   33املتضمن تنظيم املصاحل اخلارجية للخزينة ، اجلريدة الرمسية، العدد 
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 مكتب املنح  .1
 احلساابت اخلاصة للخزينة مكتب   .2
 مكتب التسديد .3
 مكتب احملاسبة وحساب التسيري  .4
 مكتب احلافظة  .5
 مكتب التحصيل  .6
 مكتب اهليئات العمومية ذات الطابع اإلداري  .7
 مكتب إدارة الوسائل  .8

( وكالء مفوضني، ميكنه أن يؤهلهم لإلمضاء فرداي أو مجاعيا على 3يساعد أمني اخلزينة الرئيسي ثالثة )
  املركز احملاسيب. واثئق تسيري

 يكلف مكتب املنح مبا أييت: 
للمجاهدين وذوي احلقوق وتصفيتها ودفعها وإدراجها يف   - املدفوعة  التكفل مبنح املعطوبني والعسكريني واملنح 

 احملاسبة.
 محاسبني املسددين. للإرسال امللفات   -
 جتديد دفاتر القسيمات  -
 الالزمة للسندات املسددة من جممل احملاسبني العموميني. فحص ومركزة الواثئق املثبتة    -
  امللفات الوطنية للمنح العسكرية للمعطوبني ومنح اجملاهدين وذوي احلقوق. ينيمسك وحت -
على   - املعين  ابلصرف  األمر  من  ابلدفع  األمر  إبصدار  تسويتها  أجل  من  التسديدات  وضعية  واعداد  مركزة 

 1ميزانية الدولة.  االعتمادات املتوقعة سنواي يف
 الفرع الثاين: اهلياكل الالمركزية وصالحياهتا 

تتكون اهلياكل الالمركزية للخزينة العمومية من املديرايت اجلهوية للخزينة وخزائن الوالايت وخزائن البلدايت 
 وخزائن القطاعات الصحية واملراكز االستشفائية اجلامعية. 

 للخزينة أوال: املديرايت اجلهوية  
 تقع املقرات اإلدارية للمديرايت اجلهوية يف: 
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بشار   ، وهران، تلمسان   ،بومرداس، الشلف، مستغان   ،خنشلة  ،اجلزائر، عنابة، قسنطينة، بسكرة، سطيف
 وغرداية.

 ( عشرة  بثالث  عددها  حيدد  اليت  للخزينة  اجلهوية  املديرايت  اخلزينة  13تضم  املركزية،  اخلزينة  أييت:  ما   )
الرئيسية اخلزائن الوالئية خزائن البلدايت، خزائن القطاعات الصحية وخزائن املراكز االستشفائية اجلامعية املتواجدة 

 1على مستوى الوالايت اليت ختضع الختصاصها اإلقليمي أدانه:
 ( تضم املديرية اجلهوية للخزينة ابجلزائر1

 اخلزينة املركزية  •
 اخلزينة الرئيسية  •
 زائر.خزينة والية اجل •
والية  • يف  املتواجدة  اجلامعية  االستشفائية  املراكز  وخزائن  الصحية  القطاعات  وخزائن  البلدايت،  خزائن 

 اجلزائر 
 ( تضم املديرية اجلهوية للخزينة بعنابة 2

 اخلزائن الوالئية األتية: عنابة وقاملة وسوق أهراس، والطارف.  •
وخزائن املراكز االستشفائية اجلامعية املتواجدة على مستوى خزائن البلدايت وخزائن القطاعات الصحية   •

 نفس هذه الوالايت. 
 ( تضم املديرية اجلهوية للخزينة بقسنطينة 3

 اخلزائن الوالئية اآلتية: قسنطينة وسكيكدة وميلة وجيجل.  •
ى مستوى خزائن البلدايت، وخزائن القطاعات الصحية وخزائن املراكز االستشفائية اجلامعية املتواجدة عل •

 نفس هذه الوالايت. 
 ( تضم املديرية اجلهوية للخزينة ببسكرة 4

 اخلزائن الوالئية األتية: بسكرة والوادي واملسيلة واجللفة •
خزائن البلدايت وخزائن القطاعات الصحية وخزائن املراكز االستشفائية اجلامعية املتواجدة على مستوى  •

 . نفس هذه الوالايت
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 املديرية اجلهوية للخزينة بسطيف ( تضم  5
 اخلزائن الوالئية اآلتية: سطيف وجباية وبرج بوعريريج والبويرة.  •
خزائن البلدايت، وخزائن القطاعات الصحية وخزائن املراكز االستشفائية اجلامعية املتواجدة على مستوى  •

  1.نفس هذه الوالايت
 ( املديرية اجلهوية للخزينة خبنشلة 6

 اخلزائن الوالئية اآلتية: خنشلة أم البواقي وابتنة وتبسة. •
املتواجدة على مستوى   اجلامعية  خزائن البلدايت وخزائن القطاعات الصحية وخزائن املراكز االستشفائية •

 نفس هذه الوالايت. 
 ( تضم املديرية اجلهوية للخزينة ببومرداس 7

 وزو واملدية.   اخلزائن الوالئية االتية: بومرداس والبليدة وتيزي •
خزائن البلدايت وخزائن القطاعات الصحية وخزائن املراكز االستشفائية اجلامعية املتواجدة على مستوى  •

 . نفس هذه الوالايت
 ( تضم املديرية اجلهوية للخزينة ابلشلف 8

 . اخلزائن الوالئية األتية: الشلف وتيبازة وعني الدفلى وتيسمسيلت •
املراكز االستشفائية اجلامعية املتواجدة على مستوى خزائن    خزائن البلدايت وخزائن القطاعات الصحية و  •

 . نفس هذه الوالايت
 ( تضم املديرية اجلهوية للخزينة مبستغامن9

 اخلزائن الوالئية األتية: مستغان وغليزان وتيارت.  •
االستشفائية اجلامعية املتواجدة على مستوى خزائن البلدايت وخزائن القطاعات الصحية وخزائن املراكز   •

 . نفس هذه الوالايت
 ( تضم املديرية اجلهوية للخزينة بوهران10

 اخلزائن الوالئية اآلتية: وهران وسعيدة ومعسكر.  •
خزائن البلدايت وخزائن القطاعات الصحية وخزائن املراكز االستشفائية اجلامعية املتواجدة على مستوی  •

 . نفس هذه الوالايت
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 ( تضم املديرية اجلهوية للخزينة بتلمسان 11
 اخلزائن الوالية اآلتية: تلمسان وسيدي بلعباس والنعامة وعني تيموشنت.  •
خزائن البلدايت وخزائن القطاعات الصحية وخزائن املراكز االستشفائية اجلامعية املتواجدة على مستوى  •

 1نفس هذه الوالايت. 
 للخزينة ببشار ( تضم املديرية اجلهوية  12

 اخلزائن الوالئية اآلتية: بشار وتندوف وأدرار والبيض. •
خزائن البلدايت وخزائن القطاعات الصحية وخزائن املراكز االستشفائية اجلامعية املتواجدة على مستوى  •

 نفس هذه الوالايت. 
 ( تضم املديرية اجلهوية للخزينة بغرداية 13

 ورقلة وإيليزي واتمنغست واالغواط.اخلزائن الوالية اآلتية: غرداية   •
خزائن البلدايت وخزائن القطاعات الصحية وخزائن املراكز االستشفائية اجلامعية املتواجدة على مستوی  •

 نفس هذه الوالايت. 
 ( مديرايت فرعية:5هوية للخزينة مخس ) جتضم كل مديرية 

 املديرية الفرعية للخزينة والتوظيفات.  ❖
 ني والتكويناملديرية الفرعية للموظف  ❖
 املديرية الفرعية للفحص واملنازعات. ❖
 املديرية الفرعية للميزانية والوسائل. ❖
 املديرية الفرعية لإلعالم اآليل  ❖

 ( مكلفني ابلدراسات. 3يساعد املدير اجلهوي للخزينة يف مهامه ثالثة )
 مكتب التوفري والتوظيفات.  ❖
 2مكتب تسيري احلزينة. ❖
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 الوالئية اثنيا: اخلزائن  
( وأربعني  مثاين  وجود  مبعىن  والئية،  عمومية  الوطين، خزينة  املستوى  على  والية  ( خزينة 48توجد يف كل 

 والئية. 
 ( مكاتب: 8كون خزينة الوالية من مثانية )تت
 مكتب النفقات العمومية  .1
 مكتب احلافظة واحملاسبة .2
 مكتب التسديد والتحصيل .3
 مكتب املراقبة والتحقق  .4
 األرشيف   فظ الوسائل وح مكتب إدارة   .5
 مكتب تسوية عمليات اخلزائن البلدية وخزائن القطاعات الصحية واملراكز االستشفائية اجلامعية. .6
 كتب مراقبة البلدايت والقطاعات الصحية واملراكز االستشفائية اجلامعية.  .7
 مكتب اإلعالم اآليل  .8

( مفوضان وميكنهم أن يؤهالمها لإلمضاء فرداي أو مجاعيا على كل 2)   يساعد أمناء خزائن الوالية وکيالن 
 واثئق تسيري املركز احملاسيب. 

 خزائن البلدايت اثلثا :  
(   6توضع خزينة البلدية حتت وصاية أمني اخلزينة الذي ميكن أن يساعده وكيل مفوض وتنظم يف ستة )

 أقسام فرعية : 
 قسم فرعي للنفقات واملؤسسات املسرية  ❖
 م فرعي للتسديدقس ❖
 قسم فرعي للمحاسبة والصندوق. ❖
 قسم فرعي حلساب التسيري واألرشيف  ❖
 قسم فرعي للتحصيل  ❖
 .1قسم فرعي للمتابعات واملنازعات ❖

 

 
 ، املرجع السابق. 11/05/1991املؤرخ يف ، 129 –  91املرسوم التنفيذي رقم  -1



 اإلطار المفاهيمي للخزينة العمومية في الجزائر الفصل األول                             

 34 

 
 رابعا: خزائن القطاعات الصحية واملراكز االستشفائية اجلامعية 

اجلامعية حتت   االستشفائية  واملراكز  الصحية  القطاعات  أن توضع خزائن  الذي ميكن  اخلزينة  أمني  وصاية 
 يساعده وكيل مفوض. 

 ( أقسام فرعية:4تتكون خزائن القطاعات الصحية و املراكز االستشفائية اجلامعية من أربعة )
 قسم فرعي للنفقات و املؤسسات املسرية  ❖
 قسم فرعي للتسديد ❖
 قسم فرعي للمحاسبة ❖
 يل واألرشيفصقسم فرعي للتح ❖

 كز استشفائي جامعي.ر خزينة بلدية وخزينة قطاع صحي وم 643الوطين  وتوجد على املستوى  
 املطلب الثاين: موارد اخلزينة العمومية 

إن اهلاجس األكرب ألي مؤسسة اقتصادية هو التمويل املايل، وكيفية حتصيله، حيث تعترب مصادر التمويل 
أن حتصيل اإليرادات يقابله وبصفة تلقائية، دفع  أكثر أمهية من مواقع اإلنفاق، دون إغفال أمهية هذه املواقع، مبعىن

النفقات، هذه املعادلة احلسابية جتعل قواعد املوازنة العامة للدولة، تتوخى احلذر من السقوط يف فخ التضخم وفخ 
 عجز املوازنة العامة وكذلك فخ عجز امليزان التجاري. 

واملتعلق بقوانني املالية، نقطة حتول   1984جويلية سنة    07املؤرخ يف    17-84يعترب صدور القانون رقم  
املالية حلد اآلن، وخصوصا ما جاء يف  القاعدة األساسية لكل موارد قوانني  املايل اجلزائري حيث يعد  النظام  يف 

 1: املتعلقة مبوارد الدولة املالية، ونصها كالتايل  11املادة  
 تتضمن موارد امليزانية العامة للدولة ما يلي »

 اإليرادات ذات الطابع اجلبائي وكذا حاصل الغرامات.   -1
 مداخيل األمالك التابعة للدولة.   -2
 التكاليف املدفوعة لقاء اخلدمات املؤداة واألاتوى.   -3
 األموال املخصصة للمسامهات واهلدااي واهلبات.  -4

 
لسنة    28، املتعلق ابلقوانني املالية ، اجلريدة الرمسية، العدد  07/07/1984املؤرخ يف    17  –  84ون  من القان  11_ املادة   1

1984 
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 امليزانية العامة وكذا الفوائد املرتتبة عنها. التسديد ابلرأمسال للقروض والتسبيقات املمنوحة من طرف الدولة من    -5
 خمتلف حواصل امليزانية اليت ينص القانون على حتصيلها.  -6
 مداخيل املسامهات املالية للدولة املرخص هبا قانوان.   -7
احملددة يف   -8 الشروط  وفق  واحملصلة  احملسوبة  العمومي،  القطاع  مؤسسات  أرابح  من  للدولة  املستحقة  احلصة 

 . «يع املعمول بهالتشر 
ال هتدف الدولة من عملية حتصيل اإليرادات إىل تغطية النفقات فقط، وإمنا يتعدى هذا اهلدف إىل حتقيق 

واحتياطا ألي طارئ ميكن أن يصيب اقتصاد الدولة خبلل، فتجد يف هذا   وقيافائض يف امليزانية العامة للدولة، ت
 الفائض املنقذ من اختالل املوازنة العامة. 

املختلفة، وا الضرائب  فهي حصيلة  األموال  أما  ومنقوالت،  أموال  عن  عبارة  هي  العمومية  اخلزينة  يرادات 
والغرامات العامة  والقروض  الصادرات  وعائدات  واجلمركية،  الضريبية  اهلدااي   ، والرسوم  يف  فتتمثل  املنقوالت  وأما 

 واهلبات. 
هذه اإليرادات متثل الضمان املايل ،  رادات غري عاديةوتنقسم موارد اخلزينة العمومية إىل إيرادات عادية واي

 للميزانية العامة للدولة، حيث تقوم الدولة من خالل هذه اإليرادات إبجناز ومتويل مشاريع التنمية يف البالد. 
 وغري العادية  الفرع األول: اإليرادات العادية

 أوال: اإليرادات العادية 
من   العادية  اإليرادات  ونعتربها تعترب  والتطور،  ابلدميومة  تتصف  فهي  العمومية،  للخزينة  األساسية  املوارد 

 عادية كوهنا مشرتكة بني مجيع الدول، وال ختضع لظرف خاص، وتتمثل هذه اإليرادات العادية يف: 

 الضرائب -1

عنهم   األشخاص جربا  الدولة من  تقتطعه  الذي  العام  املايل  املورد  استخدامه و الضرائب هي  بغرض   ذلك 
لتحقيق أهداف عامة، والضريبة هي فريضة إلزامية يلتزم املكلف أبدائها إىل الدولة تبعا ملقدرته التكلفية بغض النظر 
عن املنافع اليت تعود عليه، وفرض الضريبة وجبايتها يعد من أعمال السلطة العامة حيث متارسه احلكومة بناء على 

الضريبة ونوعها ووعائ تبني شكل  التحصيل واخاذ قوانني حمددة  السداد وطرق  الربط ومواعيد  ها وسعرها وكيفية 
 1اإلجراءات اجلربية للتحصيل ودون أن يكون لرضا األفراد دخل يف ذلك. 
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وللضريبة دور كبري من الناحية االقتصادية حيث أصبحت من أهم الوسائل اليت تستطيع الدولة من خالهلا 
أما اجلباية البرتولية   ، تخدام الضريبة هو حتقيق لألهداف العامة للدولةاالحتفاظ على االستقرار االقتصادي وإن اس

 فتعترب موردا آخر للخزينة العمومية.

 الرسوم -2

جتنيه أحد اهليئات العامة   من املالالرسوم هي مورد مايل حتصل عليه الدولة مقابل خدمة خاصة، وهو مبلغ 
من طرف األفراد وذلك مقابل خدمة خاصة تؤديها له، ويرجع أصل حتديد سعر الرسم إىل نسبة اخلدمة املؤداة من 

فالرسوم القضائية مثل   ، خرى قضائيةأطرف الدولة، حيث ميكن تصنيف الرسوم إىل نوعني: هناك رسوم إدارية و 
ار حقه عن طريق القضاء، والرسوم اإلدارية كمن يطلب من الدولة تسيري اليت يدفعها من يطلب من الدولة إظه

 سريته ابلطرق العامة وللرسوم أمهية كبرية يف نسبة اإليرادات العامة إضافة إىل الرسوم اجلمركية.
ويالحظ أبن دفع الرسم يكون يف شكل طابع جبائي يلصق على الرخصة أو الوثيقة اليت يستفيد الشخص 

 ز الذي مينح له. من االمتيا

 الدومني العمومي  -3

 الدومني العمومي ينقسم إىل قسمني الدومني العام واخلاص. 

العام: .أ حيث   الدومني  العام.  القانون  ألحكام  وخيضع  املعنوية  واألشخاص  الدولة  متلكه  ما  به كل  ويقصد 
تقبض  العامة، حيث  واحلدائق  املوانئ،  املتاحف،  الطرق،  ذلك:  على  ومثال  العامة  احلاجات  لتلبية  خيصص 

ماهلم عراد مقابل استالدولة مثنا معينا مقابل استغالل هذه املرافق العامة وعادة أخرى ال تقبض أي مثن من األف
 هلذه املرافق. 

ويتكون من كل ما متلكه الدولة من أمالك خاصة، وذلك بصفتها شخص اعتباري حمض   الدومني اخلاص: .ب
وال خيضع ألحكام القانون العام وال خيصص للنفع العام، وابلتايل فالدولة هلا حرية التصرف فيه سواء ابلرهن أو  

فنظرا أل أو أتجريها،  بيعها  احلكومة  تتوىل  اليت  األراضي  مثل  ا  يتهمهالبيع  ألنه جيين أصبح حمل  الدولة  هتمام 
 1أرابحا معتربا للخزينة العمومية. 

 

 
 59، ص 2003علوم للنشر و التوزيع، بدون طبعة، اجلزائر، _ حممد الصغري بعلي و يسري أبو العالء، املالية العامة، دار ال  1
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 اإليرادات غري العادية   اثنيا:
 تتمثل هذه اإليرادات يف القروض العامة، اإلعاانت، اإلصدار النقدي، والغرامات اجلزائية.

 القروض العامة    -1

املصارف أو خمتلف املؤسسات القروض العامة هي مبلغ من املال حتصل عليه الدولة من طرف األفراد أو  
 املالية مع التعهد برد املبلغ املقرتض ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطه احملددة. 

بعد  العمومية  اخلزينة  إليه  حتتاج  فقد  للخزينة،  العامة  اإليرادات  مصادر  أهم  من  العامة  القروض  تعترب 
 املتزايدة. ها لكافة إيراداهتا العادية لتغطية نفقاهتا  ئاستيفا

 اإلصدار النقدي  -2

السلع  من  أقل  النقدية  الكتلة  تصبح  عندما  استثنائية  حالة  يف  إليه  ويلجأ  ابلتضخم  التمويل  به  ويقصد 
 واخلدمات. 

إن اللجوء إىل اإلصدار النقدي يف اجلزائر ليس مناسبا يف طبيعة احلال لتمويل ميزانيتها والسبب يعود إىل 
مم اإلنتاجي،  القطاع  مرونة  ابلتنمية عدم  األضرار  إىل  تؤدي  اليت  السلبية  آباثره  التضخم،  حدوث  إىل  يؤدي  ا 

 االقتصادية.

 اإلعاانت  -3

 تعترب اإلعاانت كمساعدات تقدمها الدول األجنبية للدول الفقرية وذلك نتيجة لتعرضها لكوارث طبيعية.   

 الغرامات اجلزائية  -4

 1وهي غرامات تضعها السلطة العامة على اجلناايت وأصحاب املخالفات وحتصل عليها نقدا.   
 : عالقة اخلزينة العمومية ابملؤسسات األخرى يف إطار املواردالثاين  الفرع

 أوال: عالقة اخلزينة العمومية بوزارة املالية
أن اخلزينة العمومية كيان اداري اتبع لوزارة املالية، اذ يعرب عن اهلوية املالية للدولة ويؤثر نتيجة لذلك على  
كل املتغريات اليت هتم من قريب أو من بعيد املركز االقتصادي للدولة، وتطورها مرتبط بتطور الدولة وهي من أهم 

 
 33، ص 2004_ فوضيل شبلي و محزة عبد الكرمي، احملاسبة و املالية العامة، قصر الكتاب، بدون طبعة، اجلزائر، 1
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يث أن اخلزينة العمومية حترص على أتمني دفع النفقات احملددة يف املنشآت املالية املكلفة بتسيري مالية الدولة، ح
تتعلق  املالية هي اليت تضع أحكام وقوانني  بينهما عالقة تكامل وتناسق يف أعماهلم فوزارة  املالية، ومبا أن  قانون 

 العمومية.بتنفيذ امليزانية والعمليات املالية للخزينة وتصدر من جهتها تعليمات وزارية تطبقها اخلزينة  
املكلف األعوان  تعني  اليت  أهنا هي  موارد   نيكما  أيضا يف جمال  وتتدخل  العمومية،  األموال  ومراقبة  بتسيري 

اخلزينة وذلك من خالل تبيان شروط وسبل احلصول على موارد اخلزينة العمومية واختاذ كل اإلجراءات الالزمة اليت 
 1تقر التزامات اخلزينة العمومية. 

 ة اخلزينة العمومية ببنك اجلزائراثنيا: عالق 
تناقصت  العمومية، حيث  اجلزائر واخلزينة  بنك  العالقة بني  لتنظيم  بنمط جديد  النقد والقرض  قانون  أتى 
أعباء ومهام اخلزينة مقارنة ابلفرتة السابقة، اذ أصبح تعريف العالقة اجلديدة إببعاد اخلزينة عن مركز نظام التمويل 

 2ال إىل قمة النظام النقدي، واعادة البنك بشكل فع
 46وعلى أساس هذا فان القروض اليت ميكن أن تستفيد منها اخلزينة العمومية قد مت حتديدها حسب املادة 

ميكن لبنك اجلزائر أن مينح اخلزينة  »املتعلق ابلنقد والقرض حيث تنص املادة على ما يلي:    11-03  األمر   من
الكاملة   مدهتا  تتجاوز  أن  ميكن  ال  اجلاري،  ابحلساب  متتالي  240مكشوفات  متتال    ايوما  غري  سنة   أثناءأو 

%( من اإليرادات العادية 10تقوميية، وذلك على أساس تعاقدي ويف حدود حد أقصى يعادل عشرة يف املئة )
 3. «نية السابقةللدولة املثبتة خالل السنة امليزا

شاط نكما يرخص أيضا لبنك اجلزائر أن مينح اخلزينة العمومية بصفة استثنائية تسبيقا يوجه حصراي لتسيري  
املديونية العمومية اخلارجية، حيث حتدد كيفيات تنفيذ هذا التسبيق وتسديده السيما جدول استحقاق التسديد 

 عن طريق اتفاقية بني البنك واخلزينة.
بنك اجلزائر أن خيصم أو أيخذ حتت لميكن  »من نفس القانون اليت تنص على ما يلي:    47ادة  وحسب امل

 4.«( أشهر3تبة لصاحل حماسيب اخلزينة واملستحقة خالل ثالثة )تنظام األمانة، السندات املكفولة املك
 

 
 34ص  _ املرجع نفسه، 1
 75، ص 2006اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر، _ حمفوظ لعشب، الوجيز يف القانون املصريف اجلزائري، ديوان املطبوعات  2
  .2003لسنة  52، اجلريدة الرمسية ، العدد  املتعلق ابلنقذ و القرض،  08/2003/ 26املؤرخ يف  11 – 03األمر رقم  - 3
 املرجع نفسه   -4
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جبميع العمليات املدينة كما يتوىل بنك اجلزائر بدون مصاريف، مسك احلساب اجلاري للخزينة ويقوم جماان  
% من نسبة  1والدائنة اليت جتري على هذا احلساب، ينتج الرصيد الدائن للحساب اجلاري فوائد بنسبة تقل ب  

 1الرصيد املدين، وحيدد هذه النسبة جملس النقد والقرض. 
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 خالصة الفصل األول 
ليست هلا الشخصية املعنوية مكلفة بتحقيق الفعل املايل واحلركة املالية اخلزينة العمومية هي هيئة مالية وطنية 

للدولة واهليئات العمومية األخرى وذلك عن طريق حتصيل اإليرادات ودفع النفقات، كما أهنا تعترب العون الرئيسي  
ة ذات الطابع اإلداري، حيث الذي يقوم بتنفيذ امليزانية العامة للدولة وميزانيات اهليئات احمللية واملؤسسات العمومي

مرت بعدة مراحل يف تطورها حىت وصلت إىل مرحلة أين أصبحت اخلزينة العمومية نظاما قائما بذاته وحتكمها 
 قوانني ومراسيم خاصة هبا. 

أنشأت عدة خزائن يف الدولة اجلزائرية واملتمثلة يف اخلزينة املركزية، الرئيسية، اجلهوية إىل جانب اخلزائن على 
 ستوى احمللي واملتمثلة يف اخلزائن الوالئية، البلدايت والقطاعات الصحية و املراكز االستشفائية اجلامعية. امل

يبقى أمسى   اجلزائر  العمومية يف  للخزينة  القانوين  النظام  أن  للخزينة  إال  أهم صراف  إطار  لدولة، لبصفتها 
امل يف  واملتمثل  مستويني  على  املقسم  اهليكلي  لتنظيمها  للخزينة ونظرا  الالمركزية  واملصاحل  للخزينة  املركزية  صاحل 

للسلطة  واخلاضعني  اخلزائن  أمناء  املوظفني ذوي خربات وكفاءات، وعلى رأسهم  واملسرية من طرف جمموعة من 
 املباشرة لوزير املالية للقيام مبهامهم يف إطار القوانني والتعليمات.
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 متهيد 
إن إنشاء اخلزينة العمومية يف اجلزائر وتنظيمها على النحو املذكور يف الفصل األول من الوسائل الضرورية 

 خاصة التنمية املالية واالقتصادية. املسطرة،سعيا منها لتحقيق األهداف  اجلزائرية،  اليت اتبعتها الدولة  
إن وظيفة اخلزينة العمومية املتمثلة يف حتصيل اإليرادات ودفع النفقات يف إطار ترشيد طرق اإلنفاق محاية 

قوانني حمددة   وفق  العام،  قوانني  ،  للمال  وفق  املختصة، كذلك  الرقابية  اهليئات  لرقابة  اخلزينة خيضع  جيعل عمل 
 وأخرى عقابية.   ، ختول هلا إصدار قرارات ردعية ، وصفة قضائية  ، هذه اهليئات الرقابية هلا صفة إدارية ،خاصة

أشكال  من  شكل  لكل  تفاداي  العمومية،  اخلزينة  هبا  تقوم  اليت  املالية  العمليات  تشمل كل  الرقابة  هذه 
 الفساد، ومحاية ملقومات االقتصاد الوطين. 

نظام عمل   أليات  وفق  املالية،  العمليات  سأتطرق يف هذا   ،اخلزينةوالستبيان شكل ونوع ومضمون هذه 
 الفصل إىل هذه اآلليات، وذلك يف مبحثني: 

األول:    -1 العموميةاملبحث  املالية  إطار  يف  اخلزينة  لعمل  املنظمة  القوانني  عامة   ،يتضمن  ميزانية  من 
 للدولة، وحساابت خاصة ابخلزينة.

الثاين:    -2 اخلزينة  املبحث  هبا  تقوم  اليت  املالية  العمليات  أنواع  اليت يضمن  الرقابية  واهليئات  العمومية، 
 تراقب هذه العمليات. 
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 املبحث األول: القوانني املنظمة لعمل اخلزينة يف إطار املالية العمومية
إن جمال املالية العمومية هو اإلطار الكبري الذي يشمل عمل اخلزينة العمومية، جبميع عملياهتا وعلى رأس 

 اإليرادات ودفع النفقات. هذه العمليات حتصيل  
قوانني   لعدة  بدورها ختضع  اخلزينة  فإن عمليات  يوجهه،  لقانون  الوجود خيضع  هذا  أن أي شيء يف  ومبا 

 ومراسيم وأوامر، حتدد نوع وطريقة عمل كل نشاط تقوم به اخلزينة العمومية.
صب على العالقات بني الدولة أبهنا جمموعة القواعد املالية اليت تن»يعرف دنيدين حيي املالية العمومية:  

 والفرد ... وكمجموعة أساليب فنية تطبق على العمليات املالية«1.
العمومية املالية  ملفهوم  شامال  التعريف  هذا  النفقات  ،يعترب  ودفع  اإليرادات  حتصيل  ابلطبع  أما   . حمتواي 

القوانني املنظمة لعمل اخلزينة العمومية، فهي مبثابة العمود الفقري لكل عمليات اخلزينة، حيث جند يف موادها كل 
 ما خيص النشاط اإلداري الذي متارسه اخلزينة العمومية. 

 املالية.واملتعلق بقوانني    1984جويلية سنة    07املؤرخ يف    17-84وعلى رأس هذه القوانني القانون رقم  
 وصدرت بعده تباعا قوانني أخرى هي: 

 ، واملتعلق ابحملاسبة العمومية. 1990أوت سنة   15املؤرخ يف    21-90القانون رقم    -1
التنفيذي رقم    -2 واملتعلق بتنظيم املصاحل اخلارجية   1991ماي سنة    11املؤرخ يف    129-91املرسوم 

 . 2005سبتمرب سنة    07رار الوزاري )وزير املالية( املؤرخ يف  للخزينة وصالحياهتا وعملها، واملعدل واملتمم ابلق
، واملتعلق إبجراء تسخري اآلمرين 1991سبتمرب سنة    01املؤرخ يف    314-91املرسوم التنفيذي رقم    -3

 ابلصرف للمحاسبني العموميني.
رقم    -4 التنفيذي  يف    227-98املرسوم  سنة    13املؤرخ  الد1998جويلية  بنفقات  واملتعلق  ولة ، 
 للتجهيز.

 املطلب األول: امليزانية العامة للدولة 
مة للدولة هي التقدير املايل جملموع اإليرادات والنفقات اليت تعتزم احلكومة تنفيذه اعملية إعداد امليزانية الع

 خالل سنة مدنية مقبلة. 
رقم   القانون  يف  ابلتفصيل  وردت  العملية  يف    17-84هذه  سنة    07املؤرخ  واملتعلق ،  1984جويلية 

 . 10إىل رقم   06وذلك ضمن املواد من رقم   ،بقوانني املالية
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 21-90م  ــــــــــــــــــــالذي أدرج االستثمار ضمن مواده، جاء القانون رق  1989وبعد التعديل الدستوري لسنة  
عداد امليزانية  ، واملتعلق ابحملاسبة العمومية، الذي أضاف عمليات االستثمار يف إ 1990أوت سنة    15املؤرخ يف  

 . 08إىل رقم   06العامة للدولة، وذلك ضمن املواد من رقم 
برانجمها يف مجيع  العامة للدولة خطة عمل احلكومة، خالل مدة زمنية معينة، تعرب فيها عن  امليزانية  تعترب 

 1اجملاالت، ويصادق عليها الربملان بغرفتيه ضمن قانون املالية لكل سنة.
 تعريف امليزانية العامة الفرع األول:  

هي التعبري املايل لربانمج العمل املعتمد الذي تعتزم احلكومة تنفيذه السنة القادمة حتقيقا ألهداف اجملتمع، 
وإبجياز فإهنا تتضمن خطة عمل احلكومة خالل مدة زمنية معينة، وتعترب امليزانية مبثابة اإلطار الوحيد الذي يتيح 

العم تنفيذ  الدولة  عليها ألعوان  يعاقب  خمالفة  يعترب   . امليزانية  إطار  خارج  نفقة  أو  ايراد  أي  ألن  املالية،  ليات 
 القانون. 

أبهنا الصيغة اليت تقدر مبوجبها »  وهناك تعاريف متقاربة حسب كل دولة، حيث عرفها القانون الفرنسي:
الذ  املوازنة  قانون  يف  الربملان  ويقدرها  هبا  ويؤذن  ووارداهتا،  الدولة  االقتصادية أعباء  احلكومة  أهداف  عن  يعرب  ي 

 2. «واملالية

امليزانية وثيقة مصادق عليها من السلطة التشريعية املختصة، »أما حسني مصطفى حسني فقد عرفها بقوله:  
 . «حتدد نفقات الدولة وايراداهتا خالل فرتة زمنية متصلة 

حملاسبة العمومية يف مادته رقم واملتعلق اب  1990أوت سنة    15املؤرخ يف    21-90وحسب القانون رقم  
إايها:    03 بتسيري »معرفا  اخلاصة  والنفقات  اإليرادات  جمموع  املدنية  للسنة  تقدر  اليت  الوثيقة  هي  امليزانية 

 .3« واالستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي، والنفقات ابلرأمسال وترخص هبا
 الفرع الثاين: مبادئ امليزانية العامة 

امليزانية العامة هي األصول والقواعد اليت حتكم عملية إعداد امليزانية لضمان حتقيق أهدافها خاصة مبادئ  
 الرقابية منها، وهي )مبدأ السنوية، الوحدة، العمومية، التوازن، عدم التخصيص(. 

 

 
 221، ص 2016شذرات املالية العامة، دار هومة للطباعة و النشر، بدون طبعة، اجلزائر، _ رضا خالصي،  1
 29، ص 2011_ بلعروسي أمحد التيجاين، قانون احملاسبة العمومية، دار هومة، الطبعة األوىل، اجلزائر،  2
 234، ص 1720حممد ساحل، املالية العامة، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، اجلزائر،  - 3
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 أوال: مبدأ سنوية امليزانية 
الدولة العامة ونفقاهتا العامة واملوازنة بينهما ينبغي أن يكون وأن تتم  إيرادات  سنوية امليزانية تعين أن تقديرات  

امليزانية تكون عادة سنة وأن إجازة السلطة التشريعية تدوم فيها  بشكل دوري، وبصورة مستمرة، والفرتة الزمنية اليت  
 هلا تكون مدهتا سنة. 

لنسبة لكل سنة ابيقر ويرخص قانون املالية للسنة،  »:  17-84من القانون   03وهذا طبقا ملا ورد يف املادة  
ديسمرب كما هو يف   31جانفي إىل غاية    01. والسنة املدنية تضم الفرتة من  «مدنية، جممل موارد الدولة وأعبائها

ل سنة، إال أن هناك عمليات ال تلتزم ابإلطار السنوي، اجلزائر، وهذا يعين أن احلكومة ملزمة بتنفيذ امليزانية خال
أي ظهور على هذا املبدأ استثناءات )أي اخلروج على مبدأ السنوية( وكذلك امليزانية التكميلية ضمن قانون املالية 

 التكميلي.
السلط التشريعية على  السلطة  متارسها  اليت  السياسية  للرقابة  مناسب  امليزانية  مبدأ سنوية  التنفيذية، يعترب  ة 

 فمدة السنة يف نفس الوقت قصرية مبا يكفي للسماح مبراقبة دقيقة، وطويلة مبا يكفي لعدم شل عمل احلكومة. 
حيث قرتة السنة تسمح أبن تتناسب دورة ميزانية الدولة مع دائرة األنشطة االقتصادية. على سبيل املثال 

 يف السنة.عندما يتعلق األمر ابلزراعة هناك أساسا حمصول واحد  
من جهة أخرى فإن أمهية تناسب دورة امليزانية العامة مع دورة النشاط االقتصادي اخلاص، تظهر يف كونه 

 يسمح بوضع تنبؤات دقيقة لإليرادات. 
 اثنيا: مبدأ وحدة امليزانية 

 ونعين هبذا املبدأ أن تدرج مجيع اإليرادات والنفقات يف وثيقة واحدة أو بيان واحد. 
 من اإلجيابيات اليت حيققها مبدأ وحدة امليزانية، فهو مبثابة قاعدة تكرس الوضوح والصدق.   هناك العديد

العامة  للنفقات  اإلمجايل  املبلغ  حول  عامة  نظرة  املواطنني  وعامة  للنواب  يعطي  امليزانية  وحدة  فمبدأ 
العامة ومبل  النفقات  العامة، وهذا يسمح من جهة إبجراء مقارنة بني حجم  الناتج احمللي اإلمجايل، وااليرادات  غ 

 ومن جهة أخرى توضيح املركز املايل للدولة. 
 1امليزانية بتسهيل عملية الرقابة ابلنسبة للسلطة التشريعية.   وحدة  كما يسمح كذلك مبدأ 
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 اثلثا: مبدأ مشولية امليزانية 
نوعها يف امليزانية العامة يعين إظهار مجيع عناصر النفقات العامة وااليرادات العامة مهما كان حجمها أو  

 دون إجراء مقاصة بينها، أي عدم اتباع طريقة الناتج الصايف اليت تعتمد على حتديد العجز أو الفائض فقط. 
 يضمن مبدأ مشولية امليزانية:

تسهيل عملية مراقبة السلطة التشريعية على اإليرادات، والنفقات، وذلك ألن جداول امليزانية العامة تتضمن   -1
 يع اإليرادات والنفقات للدولة.مج
تبني األوضاع املالية على حقيقتها، فتقيد مبوجبها اإليرادات والنفقات ويف اجلداول اخلاصة هبا، وهبذا فإهنا   -2

 تبني حصيلة كل ابب من أبواب اإليرادات، وتكاليف كل نوع من أنواع النفقات. 
ل الدولة، ألن االعتمادات املخصصة لإلنفاق حمددة، وال تساعد على التقليل من اإلسراف والتبذير، يف أموا  -3

 1جيوز جتاوزها عند الصرف. 
 رابعا: مبدأ توازن امليزانية 

يقصد بتوازن امليزانية العامة أن تتساوى مجلة تقديرات النفقات العامة مع مجلة تقديرات اإليرادات العامة. 
ال يقبل اقرتاح أي قانون   »من الدستور اجلزائري حينما نصت على ما يلي:    139ويف هذا االجتاه ذهبت املادة  

مرف إذا كان  إال  العمومية،  النفقات  زايدة  أو  العمومية،  املوارد  ختفيض  نتيجته  أو  تستهدف بقا  و مضمونه  تدابري 
لى األقل املبالغ املقرتح الزايدة يف إيرادات الدولة أو توفري مبالغ مالية يف فصل آخر من النفقات العمومية تساوي ع

 .«إنفاقها
 وقد عرف مصطلح توازن املالية تطورا مواكبا للتطور احلاصل يف وظيفة الدولة من دولة حارسة إىل متدخلة. 

مما سبق ذكره فإنه مل يعد ينظر إىل توازن امليزانية ابملعىن احملاسيب أي التساوي بني اإليرادات العامة والنفقات 
 .2من ذلك التوازن االقتصادي سواء من خالل العجز أو الفائض يف امليزانية العامة  بدالالعامة، لكن  

 خامسا: مبدأ عدم التخصيص
معىن ذلك أال يتم ختصيص ايراد معني لتغطية إنفاق معني، كأن ختصص رسوم التسجيل يف اجلامعات لبناء 

 اجلمعات مثال، فهذا خمالف ملبدأ عدم التخصيص. 

 
 . 46حممد العريب بوعمران، املرجع السابق، ص _  1
 . 47املرجع نفسه، ص _  2
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املادة   نصت  رقم    08حيث  القانون  من  األوىل  على:  ب املتعلق    84/17الفقرة  املالية  ميكن »قوانني  ال 
 . «ختصيص أي ايراد لتغطية نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات امليزانية العامة للدولة بال متييز

 ويرجع تقرير مبدأ عدم التخصيص إىل عدة ضماانت هامة وهي:
ع قاعدة عدم التخصيص يؤدي إىل إحكام رقابة السلطة التشريعية على خمتلف أوجه النفقات العامة إن اتبا   -1

 وااليرادات العامة. 
يف حالة ختصيص ايراد معني لإلنفاق على أداء خدمة معينة فإن ذلك قد يؤدي إىل عدم تقدمي هذه اخلدمة   -2

ن انحية أخرى قد تؤدي إىل إسراف يف حالة زايدة على وجه مرضي يف حالة زايدة النفقات على اإليرادات، وم 
 اإليرادات عن النفقات. 

توزيع   -3 يتم  العامة، حيث  للحاجات  إشباع ممكن  اجملتمع على أكرب  القاعدة على حصول  اتباع هذه  يؤدي 
ة من احلصول لدرجة إحلاح كل منها ومبا ميكن يف النهاي  اإمجايل اإليرادات العامة على النفقات العامة املختلفة تبع 

 على أكرب إشباع ممكن للحجات العامة للمجتمع. 
يؤدي اتباع هذه القاعدة إىل احلد من مطالب الفئات السياسية واالجتماعية املختلفة اليت متثل "جمموعات   -4

ضغط" حيث حتاول دائما ختصيص حصيلة ايراد معني ملواجهة  إنفاق معني يعود ابلنفع عليها وليسمح ألعضائها 
 صول على مزااي وكاسب معينة.ابحل
إن اإلخالل هبذه القاعدة رمبا يؤدي إىل ظهور فائض أو عجز للعمليات املختلفة اليت تنطوي عليها امليزانية،    -5

 1 مما يعين املساس بكمال ومشول امليزانية العامة.
 املطلب الثاين: احلساابت اخلاصة ابخلزينة العمومية 

من املواد من رقم بقوانني املالية، وذلك ض   املتعلق  17-84اخلاصة يف القانون رقم  وردت هذه احلساابت  
رقم    48 عمليات ،  61إىل  فيها  تقيد  اخلزينة  يف كتاابت  مفتوحة  حساابت  هي  ابخلزينة  اخلاصة  احلساابت 

خار  ولكن  املالية  قانون  تنفيذا ألحكام  جتريها  اليت  الدولة  ملصاحل  النفقات  وعمليات  العامة اإليرادات  امليزانية  ج 
العمليات  العامة يف اجلزائر. وحتدد  امليزانية  للدولة. ولذلك متثل احلساابت اخلاصة للخزينة تعديال لقاعدة وحدة 

ويستثين من   ، وترخص وتنفذ حسب نفس شروط عمليات امليزانية العامة للدولة  ،على حساابت خاصة ابخلزينة 
 .2ذلك حساابت القروض والتسبيقات 

 
 . 84فايزة خري الدين، املرجع السابق، ص  - 1
 232، ص 2008_ بلعزوز بن علي و حممدي الطيب احممد، دليلك يف االقتصاد، دار اخللدونية، بدون طبعة، اجلزائر،   2
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من حاصل السنة النتائج املسجلة يف مجيع أصناف احلساابت، ماعدا حساابت التخصيص اخلاص   وحتسم
 وما مل تنص صراحة أحكام قانون املالية على خالف ذلك فإنه:،  
 ينقل الرصيد الباقي من كل حساب خاص من سنة إىل أخرى.   -1
والتعويضات ألعوان الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات أو مينع حسم النفقات املرتتبة عن دفع املرتبات    -2

 اهليئات العمومية مباشرة من حساب خاص للخزينة. 
 مينع القيام بعمليات االقرتاض والقرض أو التسبيق يف حساب التخصيص اخلاص واحلساابت التجارية.  -3

 النحو التايل: مربرات لوجود احلساابت اخلاصة للخزينة على    ةوميكن تقدمي ثالث
جتري بعض العمليات املؤقتة اليت ليس هلا طابع هنائي يف إطار احلساابت اخلاصة للخزينة ابعتبارها إجراء مرن   -1

للمحاسبة، حيث كثريا ما متنح الدولة املنظمات العامة أو شبه العامة قروض وتسبيقات متثل نفقات مؤقتة كوهنا 
 سوف تسدد بعد مرور بعض الوقت. 

أجل   -2 من  العمومية  للمحاسبة  العامة  القواعد  مبخالفة  تسمح  عملية  صيغة  للخزينة  اخلاصة  حساابت  متثل 
وبذلك  العمومية  املصاحل  استثنائية، من طرف  بصفة  احملققة  والتجاري  الصناعي  الطابع  ذات  العمليات  تسجيل 

 ميكن تقريب اإليرادات والنفقات وتطبيق تسيري جتاري للعمليات.

نتائج  حلساابت اخلاصة للخزينة ابستخراج من كتلة  تسمح ا  -3 العامة  نشاط عمومي خمصص، شرعت امليزانية 
 الدولة من أجله موارد خصوصية وذلك عندما يتعذر استخدام إجراءات امليزانية امللحقة. 

الية إن احلساابت اخلاصة للخزينة اليت يسمح ابستخدامها حاليا يف اجلزائر ينبغي فتحها مبوجب قانون امل
 1وهي:

 احلساابت التجارية   الفرع األول:
تدرج يف احلساابت التجارية، من حيث اإليرادات والنفقات واملبالغ املخصصة لتنفيذ عمليات ذات طابع 
لنشاط  مطابقة  عمليات  إذن  فهي  استثنائية.  بصفة  للدولة  التابعة  العمومية  املصاحل  به  تقوم  جتاري،  أو  صناعي 

 املماثلة يف املؤسسات. املصاحل  
 
 
 

 
 . 146خلضر عليان، املرجع السابق، ص _  1
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 حساابت التخصيص اخلاص   الفرع الثاين:
أثر إصدار حكم يف  املوارد اخلاصة على  املمولة بواسطة  العمليات  التخصيص اخلاص  تدرج يف حساابت 

احلدود قانون املالية، وميكن أن تتم موارد حساب التخصيص اخلاص حبصة مسجلة يف امليزانية العامة للدولة ضمن  
املاليةاملبي قانون  وتنفذ حسب شروط،  نة يف  وترخص  اخلاص  التخصيص  على حساب  احملققة  العمليات   وحتدد 

للدولة  العامة  امليزانية  التخصيص ،  عمليات  اإليرادات يف حساب  جمموع  النفقات  جمموع  يتجاوز  أن  ينبغي  وال 
موح به. ويف احلالة اليت يسجل فيها اخلاص ابستثناء ما قدر مسبقا من طرف قانون املالية، ويف حدود املبلغ املس 

حساب التخصيص اخلاص حالة من عدم التوازن يف هناية السنة املالية، يكون الفارق موضوع نقل جديد يف نفس 
وهذا جيعل من حساابت التخصيص اخلاص تفلت من قاعدة سنوية ،  سنة املالية التاليةلهذه احلساابت ابلنسبة ل

 وأما إذا حدثت حالة عدم التوازن خالل السنة فإنه يعاجل إبحدى الطريقتني:  ،امليزانية العامة
 إذا جتاوزت االيرادات التقديرات ميكن رفع االعتمادات يف حدود الفائض.   -1
املنصوص   -2 احلدود  يف  مكشوف  بفتح  الرتخيص  ميكن  التقديرات  من  أدىن  اإليرادات  إذا كانت  وأما 

 1 عليها يف قانون املالية.
تكون حساابت التخصيص اخلاص موضوع برانمج عمل معد من طرف اآلمرين ابلصرف املعينني، حتدد و 

احلساابت  هذه  وإيرادات  نفقات  حتديد  ويتم  اإلجناز،  آجال  وكذا  املسطرة  األهداف  لكل حساب  ابلنسبة  فيه 
من طرف   معد  اخلاص  التخصيص  وتقييم حساابت  ملتابعة  يتم وضع جهاز  قائمة، كما  مع مبوجب  املالية  وزير 

يقرر حتويل اإليرادات خاصة لتمويل   األمرين ابلصرف املعنيني، فرغم ذلك فإن كل قانون مالية يتم املصادقة عليه
 بعض العمليات املهمة واملتنوعة، كما هو احلال ابلنسبة للعمليات املسجلة يف حساابت التخصيص اخلاص. 

فوائض    302-103احلساب رقم   اإليرادات،  بقيد يف ابب  الذي يسمح  املوارد  بعنوان "صندوق ضبط 
أعلى   مستوى  عن  الناجتة  اجلبائية  اإليراداتأالقيم  وكل  املالية  قانون  ضمن  املتوقعة  تلك  على  احملروقات   سعار 

النفقات، ضبط نفقات وتوازن امليزانية   قانون املالية ق  احملددة عن طرياألخرى املتعلقة بسري الصندوق، ويف ابب 
ويالحظ تزايد ظاهرة حساابت التخصيص اخلاص، خاصة يف السنوات األخرية ،  نوي وختفيض الدين العموميالس

حبيث ال يكاد خيلو أي قانون مالية من إنشاء حساب ختصيص خاص أو أكثر أو تعديل حساابت قائمة، حىت 
. وهذه الظاهرة غري جدية يف تسري األموال أن أغلب أعضاء احلكومة يقع حتت تصرفهم أكثر من حساب واحد 

 
 .233، ص املرجع السابق_ بلعزوز بن علي و حممدي الطيب احممد،  1
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العامة حيث أن احلساابت التخصيص اخلاص تفلت من رقابة السلطة التشريعية ولذلك تتكرر توصيات جلنة املالية 
 .1بضرورة التقليص من عدد هذه احلساابت  سنواي  للربملانوامليزانية  

 حساابت التسبيقات   الفرع الثالث:
مينحها يف  العمومية  للخزينة  يرخص  اليت  تسديدها  أو  التسبيقات  منح  التسبيقات عمليات  تبني حساب 

 وتعفىعتمادات املفتوحة هلذا الغرض. وجيب فتح حساب متميز لكل من مدين أو صنف من املدينني،  اال حدود  
أ تسديدها ضمن أجل  إذا مت  الفوائد،  العمومية من  للهيئات  املمنوحة  سنتالتسبيقات  تعذر ذلك نيقصاه  فإذا   ،

ميكن أن تكون التسبيقة غري املسددة، أما موضوع اجل جديد ميتد على فرتة أقصاها سنتني، مع احتمال تطبيق 
حبساب التسبيقات   1983معدل الفائدة على الفرتة األخرية أو حتويلها إىل قرض، وقد احتفظ قانون املالية لسنة  

 2الشرعية.
 حساب القروض  الرابع:الفرع  

تدرج يف حساابت القروض املمنوحة من طرف الدولة يف حدود االعتمادات املفتوحة هلذا الغرض، إما يف 
أطار عمليات التجديد أو يف إطار تدعيم التسبيقة، وعند تسديدها يقيد مبلغ استهالك قروض الدولة ابلرأمسال يف 

القروض   لفائدة حساب  لفوائد   ا املناسب. وخالفاإليرادات  منتجة  القروض  فإن حساابت  التسبيقات   ،حلساب 
 3  ومتنحها الدولة ملدة تزيد على أربع سنوات، وأمهها تلك احلساابت املتعلقة ابلقروض للحكومات األجنبية.

 مات األجنبية حساابت التسوية مع احلكو   الفرع اخلامس:
مصادق عليها قانوان يف حساابت التسوية مع احلكومات لإلتفاقيات الدولية  تقيد العمليات املنجزة تطبيقا  

 حصراي.   عا املرخص به سنواي لكل حساب طابويكتسي املكشوف  األجنبية  
 ومن حساابت التسوية مع احلكومات األجنبية نورد النماذج التالية: 

 امة للمغرب. حساب التسوية مع اخلزينة الع  520_011 •
 4حساب التسوية مع اخلزينة العامة لتونس.  520_016 •

 
 

 .234، ص املرجع السابق_ بلعزوز بن علي و حممدي الطيب احممد،  1
 . 235_ املرجع نفسه، ص  2
 . 80حممود محيدات، املرجع السابق، ص _  3
4 

 . 80، ص 2010التخصيص اخلاص يف اجلزائر ، دار بلقيس ، بدون طبعة ، اجلزائر ، أمزال فاتح ، نظام حساابت   -
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 املبحث الثاين : تنفيذ العمليات املالية وفق القوانني املنظمة لعمل اخلزينة 
الدولة من اآلمرين ابل بتنفيذ صيتكفل أعوان  التابعون هلم  العموميني ومن خلفهم املوظفون  رف واحملاسبني 

 العمليات املالية ، وفق القوانني املنظمة لذلك ، وهذه القوانني هي : 
من واملتعلق بقوانني املالية ، وذلك ضمن املواد    1984جويلية سنة    07املؤرخ يف    17-84القانون رقم   (1

 . 66اىل رقم    62رقم  
واملتعلق ابحملاسبة العمومية ، وذلك ضمن املواد   1990أوت سنة    15املؤرخ يف    21-90القانون رقم   (2

 . 54اىل رقم    09رقم من  
 واملتعلق بنفقات الدولة للتجهيز.   1998جويلية سنة   13املؤرخ يف    227-98املرسوم التنفيذي رقم  (3

العمليا تنفيذ  تؤطر كل طرق  الثالثة هلا من األمهية مبكان أن  القوانني  اخلزينة هذه  تقوم هبا  اليت  املالية  ت 
 العمومية. 

هذه العمليات املالية احملاسبية تقوم هبا اخلزينة العمومية يوميا ، وعمليات أخرى تقوم هبا شهراي ، وعمليات 
 أخرى تقوم هبا سنواي. 

ضمن نظام إن تنفيذ العمليات املالية للخزينة يقوم هبا األعوان املكلفون بذلك ، وفق نظام حماسيب دقيق ،  
 ضع خصيصا للتدقيق احملاسيب. ، هذا النظام املعلومايت اجلديد و    ORACLE 2019معلومايت جديد يسمى  

 املطلب األول : أنواع العمليات املالية 
الطابع اإلداري يفرض على اآلمرين  العمومية ذات  الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات  تنفيذ ميزانية  إن 

واحملاسبني العموميني إتباع جمموعة من اإلجراءات اليت حددها قانون احملاسبة العمومية ابلنسبة لإليرادات  ابلصرف  
 العامة والنفقات العامة. 

 تنفيذ اإليرادات العامة   الفرع األول:
املادة   )  10حسب  العمومية  احملاسبة  قانون  بواسطة حتصيل 21/ 90من  اإليرادات  عملية  تتم   « فإنه   )

الوسائل  إبستعمال كافة  األخرى  احلقوق  مجيع  وكذا  الغرامات  أو  األاتوى  أو  اجلبائية  شبه  أو  اجلبائية  احلواصل 
 القانونية املرخص هبا صراحة مبوجب القوانني واألنظمة « . 

 املتعلق بقوانني املالية ، أصناف اإليرادات العامة كما يلي :   17/ 84من القانون    11ملادة كما حددت ا
 اإليرادات ذات الطابع اجلبائي •
 الغرامات  •
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 مداخيل األمالك التابعة للدولة  •
 التكاليف املدفوعة لقاء اخلدمات املؤداة ، واألاتوى  •
 األموال املخصصة للمسامهات ، اهلدااي واهلبات  •
 لرأمسال للقروض والتسبيقات املمنوحة من طرف الدولة ، والفوائد املرتتبة عنها التسديد اب •
 خمتلف حواصل امليزانية اليت ينص القانون على حتصيلها  •
 مداخيل املسامهات املالية للدولة املرخص هبا قانونيا  •
ط احملددة يف احلصة املستحقة للدولة من أرابح مؤسسات القطاع العام، احملسوبة واحملصلة وفق الشرو  •

 التشريع املعمول به. 
 أما يف قانون املالية السنوي للجزائر فتظهر اإليرادات النهائية املطبقة على ميزانية الدولة يف :

   املوارد العادية وتشمل كل من : اإليرادات اجلبائية ) ضرائب مباشرة وغري مباشرة( + اإليرادات العادية   •
 ى. ) كدخل األمالك ( + إيرادات أخر 

 اجلباية البرتولية.  •
 ( تنفذ اإليرادات العامة عن طريق إجراءات : اإلثبات، 21/ 90من قانون احملاسبة العمومية )   15حسب املادة  

 والتحصيل.   التصفية،
 اإلثبات أوال:  

 (. 16وهو اإلجراء الذي مبوجبه يتم تكريس حق الدائن العمومي )املادة  
  التصفية اثنيا:  

( فإن التصفية هي حتديد املبلغ الصحيح للديون الواقعة 90/21من قانون احملاسبة العمومية)  17حسب املادة  
 1م بعملية التحصيل. على املدين لفائدة الدائن العمومي ، وإصدار األمر بتحصيلها للمحاسب العمومي ليقو 

وابلتايل فإن اإليرادات اليت يتم إثباهتا وتصفيتها من طرف اآلمرين ابلصرف تكون حمل أمر ابإليراد صادر عنهم ، 
 دج.   50قل مبلغها عن ي ويستثىن من ذلك الديون اليت  

 
 
 

 
 . 20، ص 2015عمار بوزعرور، السياسة النقدية في الجزائر، قرطبة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، الجزائر،  1



 آليات نظام عمل الخزينة العمومية في الجزائرالفصل الثاني                              

 
53 

  التحصيل اثلثا:  
التحصيل هو اإلجراء الذي مبوجبه يتم إبراء الديون ( فإن  21/ 90من قانون احملاسبة العمومية )   18حسب املادة  

 العمومية، حيث يصدر اآلمر ابلصرف أوامر اإليرادات ويرسلها للمحاسب العمومي املكلف بتحصيلها. 
 لتحصيل اإليرادات العامة ومها :   انوهناك طريقت

• : ابلرتاضي  بديونه خالل   التحصيل  طواعية  ابلوفاء  ابلسداد،  إشعاره  مت  إذا  املدين  يقوم  احلالة  هذه  يف 
 الغرض.   ذااألجل احملدد هل

ا • إىل  نتحول  فهنا   ، عليه  ما  املدين  يسدد  ومل  التسديد  آجال  انتهت  إذا   : اجلربي  لتحصيل التحصيل 
اب العمومية  للديون  االاجلربي   : مثل  اإلجراءات  بعض  املبستخدام  أو قتطاع  البنكي  احلساب  من  اشر 

 الربيدي للمدين ، أو بوضع إحدى ممتلكاته حتت احلجز إىل غاية التسديد. 
 من هذه احلاالت ما يلي : 

استفادة املدين من مسح كلي أو جزئي لديونه العمومية، ويف حالة املسح اجلزئي يتم تعويض أمر اإليراد   •
 لدفعلالسابق أبمر جديد يوضح املبلغ املتبقي واملستحق  

استفادة املدين من ختفيض أو حسم من املبلغ الكلي أو اجلزئي لديونه من قبل اخلزينة العمومية ، مقابل  •
 تقدميه للخزينة أدلة إثبات كافية تثبت عجزه عن تسديد املبلغ الكلي 

•  : اجلربي  للتحصيل  اإليراد  أمر  قابلية  تقوم   عدم  وابلتايل   ، العمومي  احملاسب  تقرير  على  بناء  وذلك 
 السلطات اإلدارية املعنية إبلغائه متاما 

 1.حالة وقوع أخطاء عند حترير أمر اإليراد وإثبات املدين لذلك  •
 عامة تنفيذ النفقات ال   الفرع الثاين:

املادة    - العمومية    11حسب  احملاسبة  قانون  استعمال   »من  يف  العامة  النفقات  عمليات  تتمثل 
 . «االعتمادات املرخص هبا يف امليزانية العامة 

تعريف آخر : النفقات هي مجيع مدفوعات احلكومة مبقابل أو بدون مقابل سواء كانت ألغراض جارية   -
 تجهيز(.)نفقات التسيري( أو رأمسالية )نفقات ال

 وتقوم النفقات العمومية على ثالثة أركان وهي : 
 مبلغ نقدي  ✓

 
 . 74، ص 1990د البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شاكر القزويني، اقتصا - 1
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 تنفقه الدولة أو وحداهتا احلكومية ) مبعىن أن القائم ابإلنفاق هو شخص عام (  ✓
 هتدف إىل حتقيق النفع العام.  ✓

 تنقسم النفقات العمومية يف اجلزائر إىل نوعني ومها : 
 نفقات التسري :   -

اإلعتمادات املالية املرخص هبا لتغطية النفقات اليت تضمن استمرارية نشاط الوحدات احلكومية تتمثل يف  
 مثل : األجور ، مصاريف الصيانة ، املصاريف اإلدارية . 

 نفقات التجهيز ) االستثمار (   -
لتغط السنوي  اإلمنائي  للمخطط  وفقا  العامة  امليزانية  يف  هبا  املرخص  املالية  االعتمادات  نفقات تضم  ية 

 االستثمار الواقعة على عاتق الدولة يف ثالثة أبواب هي : 

 املنشآت القاعدية(   –الري    –الفالحة    –اإلستثمارات املنفذة من قبل الدولة ) الصناعة   ✓
 دعم احلصول على السكن(  –اخلدمات املنتجة    إعاانت االستثمار املمنوحة من قبل الدولة ) دعم ✓
الربانمج التكميلي   –رأمسال )دعم النشاط االقتصادي كخفض نسبة الفوائد  لالنفقات األخرى اب ✓

 احتياطي لنفقات غري متوقعة(   –للوالايت  

املادة   )   15حسب  العمومية  احملاسبة  قانون  : 90/21من  إجراءات  طريق  عن  العامة  النفقات  تنفذ   )
 1زام ، التصفية ، األمر ابلصرف ) حترير احلوالة( ، الدفع. اإللت

العمومي  واحملاسب  ابلصرف  اآلمر  مها  منفصلني  عونني  قبل  من  العامة  النفقات  عمليات  تنفيذ  وجيري 
 وخالل مرحلتني مها : 

 ابلصرف.   املرحلة اإلدارية : وفيها تتم عملية االلتزام ، التصفية ، مث األمر ابلصرف ويتكفل هبا اآلمر  -
 املرحلة احملاسبية : وفيها تتم عملية الدفع وهي من صالحيات احملاسب العمومي ، وتتمثل يف :   -

  لتزاماالأوال:  
أو بعبارة أخرى هو اإلجراء الذي مبوجبه   ،(  19وهو اإلجراء الذي يتم مبوجبه إثبات نشوء الدين ) املادة

 التزام عليها وتتحمل مسؤوليته.  نشاءتقوم هيئة عمومية إب

 
1 ALI BISSAAD , Droit de la Comptabilité Publique , Editions Hiuma , Alger , 2004 , p 135 
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أ أساسيني  سواء كانوا  ابلصرف  اآلمرون  فوضو   و ويتوىل  من  أو  االلتزام   ااثنويني  صالحية  مهامهم  إليهم 
االلتزامات ال ميكن أبي  مبالغ  أن  اىل  اإلشارة  النفقة. مع  أو  الدين  مبلغ   إبنشاء  تتجاوز  أن  األحوال  من  حال 

، فإن نفقات التجهيز    21/ 90من قانون احملاسبة العمومية    6اإلعتمادات املخصص يف امليزانية. فحسب املادة  
رأمسال تسجل يف امليزانية العامة على شكل رخص الربامج وتنفذ ابعتمادات الدفع لونفقات االستثمار والنفقات اب

احلد األعلى للنفقات اليت يؤذن لآلمرين ابلصرف إبستخدامها يف تنفيذ االستثمارات . حيث متثل رخص الربامج  
املخططة وتبقى صاحلة دون أي حتديد ملدهتا الزمنية اىل أن يتم إلغاؤها. أما اعتمادات الدفع فهي التخصيصات 

  إطار رخص الربامج املطبقة. السنوية اليت ميكن األمر بصرفها أو حتويلها أو دفعها لتغطية االلتزامات املربمة يف 
أما اجملال الزمين املخصص للقيام ابإللتزامات فيكون ممكنا منذ أن تصبح امليزانية قابلة للتنفيذ ، يف حني أن 

، يف هناية كل سنة ديسمرب لنفقات التجهيز  20ديسمرب ابلنسبة لنفقات التسيري و    10غلق االلتزامات حدد ب  
 1مالية . 
 التصفية اثنيا:  

العمومية  للنفقات  الصحيح  املبلغ  الواثئق احلسابية وحتديد  التحقيق على أساس  العامة هي  النفقة      تصفية 
من قانون احملاسبة العمومية( واهلدف منها هو التأكد من صحة وحقيقة الدين املنشئ وحتديد مبلغ   20) املادة 
 النفقة. 

أ  إال   ، التصفية  مهمة  ابلصرف  اآلمر  مسبقا ويتوىل  أمرا  تتطلب  ال  اليت  العامة  النفقات  بعض  هناك  ن 
ابلصرف ) منح أرامل الشهداء واجملاهدين ، نفقات املديونية العمومية( وابلتايل ال يتدخل اآلمر ابلصرف لتصفيتها 

لصرف وإمنا توكل التصفية للمحاسب العمومي املكلف ابلدفع وابلتايل فهي استثناء ملبدأ الفصل بني مهام اآلمر اب
 واحملاسب العمومي، ألن البياانت املتعقلة هبذه النفقات معروفة مسبقا. 

 األمر ابلصرف اثلثا:  
 من قانون احملاسبة العمومية(.  21يؤمر مبوجبه بدفع النفقات العمومية ) املادة  الذي  هو اإلجراء  

ع دين اهليئة العمومية. بدف-بعد التصفية  –وبعبارة أخرى هو عبارة عن اإلجراء اإلداري الذي يعطي أمرا  
إال أن هناك بعض النفقات اليت يتم دفعها دومنا احلاجة لألمر املسبق بصرفها وابلتايل ال يتدخل اآلمر ابلصرف 
لتصفيتها ، وإمنا توكل هذه العملية للمحاسب العمومي املكلف ابلدفع ) تسوية األمر بصرفها بعد عملية الدفع ( 

 
1 - Ibid , 136. 
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واملتضمن قانون املالية لسنة   19/01/1993الصادر يف    01/ 93رسوم التشريعي من امل  153وقد حددهتا املادة 
 1:   يما يليف وذلك   1993

 النفقات املستعجلة وذات املبلغ املنخفض   -
القسط   - الصرف على  العام، وكذلك خسائر  الدين  املستحقة على سندات  والفائدة  األساسي  القسط 
 األساسي
النهائي املنجزة أو املنفذة مبوجب عمليات التجهيزات العمومية واملمولة بتسبيقات النفقات ذات الطابع    -
 خارجية 

 2منح اجملاهدين واألرصدة السرية. -
اآلمرون ابلصرف سواء كانوا أساسيني أو اثنويني. فمثال  األمر ابلصرف أو حترير احلواالت  ويتوىل مهمة 

االت الدفع اليت ميكن سحب مبلغها من اخلزينة املركزية. أما ابلنسبة ابلنسبة للدولة فإن الوزراء يتولون حترير حو 
ابلصرف  آمرين  ابعتبارهم  البلدي  الشعيب  اجمللس  ورئيس  الوايل  من  فإن كل  التوايل،  على  والبلدايت  للوالايت 

خلزائن البلدية ومن اابلنسبة للوالية  أساسيني هم املخولون بتحرير احلواالت اليت تسحب مبالغها من خزينة الوالية  
 ابلنسبة للبلدايت. 

ملختلف  ابلنسبة  احلواالت  حترير  غلق  اتريخ  حدد  ب    أنواع  وقد  املالية   25النفقات  السنة  من  ديسمرب 
 املعنية.
 الدفع  رابعا:  

املادة  ( العمومية  النفقة  إبراء  مبوجبه  يتم  الذي  اإلجراء  هو  النفقة  العمومية   22دفع  احملاسبة  قانون  من 
الدفع 90/21 عملية  وتكون  ديوهنا  من  ابلتخلص  عمومية  هيئة  ألي  يسمح  الذي  اإلجراء  هو  الدفع  إذن   ،)

 مرهونة بتحقق شرطني أساسيني ومها : 

 حلول اتريخ استحقاق الدين  •
 دمة للهيئة العمومية اجناز اخل  •

والعون املكلف ابلقيام بعملية الدفع هو احملاسب العمومي فقط ، وقبل املصادقة على الدفع البد أن يتأكد 
 من قانون احملاسبة العمومية( :  36مما يلي ) املادة  

 
 .   1993لسنة   04، الجريدة الرسمية ، العدد    1993المتضمن قانون المالية لسنة  19/01/1993الصادر في  01-93المرسوم التشريعي رقم  - 1
 90، ص    2019-2018محاضرات في المحاسبة العمومية ، جامعة محمد الصديق بن يحيى ، جيجل ، السنة الجامعية عبد الحميد مرغيت ،  - 2
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 العملية مطابقة مع القوانني والتنظيمات املعمول هبا.   -
امل   - أو  له  التأكد من صفة اآلمر ابلصرف  حيث أن إمضاء اآلمر ابلصرف يكون معروفا لدى   ، فوض 

 نه يف منصبه ، وكذلك األمر ابلنسبة للشخص الذي فوضه سلطاته وتوقيعه. ياحملاسب العمومي وكذا وثيقة تعي
النفقات    - تصفية  عملية  مبراقبة    حيث شرعية  وذلك  مربرة كليا  املؤداة  النفقة  أن  من  التأكد  من خالل 

للهيئة العمومية. كما يراجع أيضا مدى صحة ودقة   املنجزة   سلها اآلمر ابلصرف اليت توضح اخلدمة الواثئق اليت أر 
املبلغ الصحيح للنفقة أي مدى صحة عمليات التصفية اليت قام هبا اآلمر ابلصرف ، وله احلق أن يطلب من اآلمر 

 ابلصرف توضيحات أخرى يف بعض النقاط عن طريق مراسلة إدارية. 
التأكد من أن االعتمادات املالية املوجودة كافية لتغطية النفقات املأمور   حيثعتمادات املالية  توفر اال  -
 1بصرفها.

هذا من خالل التحقق من أن هذه النفقات قابلة حيث  معارضة أن الديون مل تسقط آجاهلا أو أهنا حمل    -
مدة   تنتهي  ومل  املادة  إيفائهاللدفع  نصت  وقد  قانون    16.  أبنه    84/17من  املالية  بقوانني  تسقط   » املتعلق 

ابلتقادم كل الديون املستحقة للغري من طرف الدولة أو الوالية أو البلدية أو مؤسسة عمومية مستفيدة من ميزانية  
دما مل تدفع هذه الديون قانوان يف أجل أربع سنوات ابتداء من اليوم األول للسنة املالية اليت أصبحت التسيري عن

ويستثىن من ذلك الدائن الذي يثبت أن عدم حصوله على مستحقاته كان بسبب متاطل اإلدارة   «  فيها مستحقة
فقة معينة أن يتأكد ويتحقق من أنه وليس لتقصري منه. كما جيب على احملاسب العمومي قبل موافقته على دفع ن

 ال يوجد أي اعرتاض من أي طرف آخر على عملية الدفع. 
 أي التحقق من أن أمر الدفع مت إعداده بدقة ولفائدة صاحبه احلقيقي. ،  الطابع االبرائي للدفع  -
ا على االلتزامات التأكد من وجود أتشرية املراقب املايل اليت نصت عليها القوانني والتنظيمات املعمول هب  -

 ابلنفقات الصادرة عن اآلمر ابلصرف. 
 الصحة القانونية للمكسب االبرائي.   -

أقصاه   أجل  العمومي  للمحاسب  فإن  الرقابة  هذه  أنواع  مبختلف  هذه   10وللقيام  إيداع  اتريخ  من  أايم 
دم قانونية أو عدم تطابق على مكتبه من أجل املوافقة على أوامر الدفع وتنفيذها. ويف حالة مالحظته لع   واالتاحل

احلوالة مع التشريعات املالية السارية املفعول، فإن احملاسب العمومي يرفض عملية الدفع ) تطبيقا ملبدأ التنايف بني 
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 20املهام(، وعليه إشعار اآلمر ابلصرف بذلك كتابيا مع إيضاح دوافع هذا الرفض ، وهذا خالل أجل أقصاه  
 ف أمام حالتني : مر ابلصر وهنا يكون اآل   ايوم

 إما قبول مالحظات احملاسب العمومي ، والشروع يف تصحيح األخطاء اليت وقع فيها عند حترير احلوالة. ✓
✓  ، العمومي  احملاسب  هذا   وإما رفض مالحظات  النظر عن  يصرف  أن  وإلزامه كتابيا وحتت مسؤوليته 

 47الرفض وأن يقوم بعملية الدفع ، وهذا يف إطار حق التسخري الذي منحه له القانون مبوجب املادة  
 1من قانون احملاسبة العمومية ، وهنا تربأ ذمة احملاسب العمومي من املسؤولية الشخصية واملالية.

احمل يستطيع  أخرى  جهة  املادة  ومن   ( اآلتية  احلاالت  يف  التسخري  رفض  العمومي  قانون   48اسب  من 
 وذلك يف احلاالت التالية :   احملاسبة العمومية ( 

 عدم توفر االعتمادات ااملالية.  -
 عدم توفر أموال يف اخلزينة.  -
 انعدام الواثئق املثبتة ألداء اخلدمة.   -
 الطابع غري االبرائي للنفقة.   -
ة مراقبة النفقات امللتزم هبا ، أو أتشرية جلنة الصفقات املؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عدم وجود أتشري   -

 عليه يف التنظيم الساري املفعول.
 : اهليئات الرقابية لعمل اخلزينة العمومية املطلب الثاين

تقوم عدة جهات يف الدولة مبراقبة مستمرة على املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وذلك عن طريق 
بعثات للتفتيش ، أو عن طريق تقدمي احلساابت إىل األجهزة واجلهات املعنية بصورة منتظمة، وهتدف هذه األجهزة  

 سرقة والتبذير.ختالس والىل محاية األموال العمومية من االكلها من خالل عملها إ 
عتبارها الوزارة الوصية ابلنسبة للخزينة ة املراقبة وهي، وزارة املالية ابوسنتناول هذه األجهزة اليت تقوم بعملي

من خالل صالحيات وزير املالية ، واملفتشية العامة للمالية مث أخريا جملس احملاسبة وكيفية ممارسته لعملية املراقبة 
 على املؤسسات املعنية. 

 
 

 
1 - Mabrouk HOCINE , Code Monetaire Et Financier Algerien , Editions Houma , Alger , 2005 , p332 
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 : وزارة املالية الفرع األول
رقم   التنفيذي  املرسوم  هياكل  1990جوان    23املؤرخ يف    188-90خيول  املركزية    الذي حيدد  اإلدارة 

املادة   الوزارات، يف  املالية وضع مجيع أجهزة    17وأجهزهتا يف  لوزير  املالئم الذي خيول  والتقييم  والرقابة  التفتيش 
يف   إليها  املسندة  األهداف  احللطبيعة  عمل  برانمج  واملنتظم   كومةإطار  العادي  السري  على ضمان  عمال  وذلك 

 1للهياكل. 
 وينبغي أن تساهم أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم من خالل أعماهلا خصوصا على ما يلي :

 الوقاية من أنواع التقصري يف تسيري املصاحل العمومية.   -
القيام بصالحياهتم أحسن قيام مع مراعاة القوانني والتنظيمات  توجيه املسريين وإرشادهم لتمكينهم من    -

 اجلاري هبا العمل. 
 .2السهر على اإلستعمال احملكم واألمثل للوسائل املوضوعة حتت تصرف الوزارة واهليئات التابعة هلا   -

التفتيش   بعثات  طريق  عن  اإلستثنائية  املراقبة  عمليات  مب   مكلفة مراقبة    وجلان وتقوم  للدفاتر ابلقيام  عاينة 
والسجالت والواثئق احملاسبية املتواجدة على مستوى املؤسسة لإلطالع عليها عن كثب وعلى واقع احملاسبة وكيفية 
مسكها من طرف أعون التنفيذ، أما عمليات املراقبة املستمرة ، فهي تقوم عن طريق متابعة تنفيذ امليزانية املخصصة 

وذلك عن طريق مراجعة الوضعيات املالية اليت تصدرها املؤسسة يف هناية    لكل مؤسسة من املؤسسات التابعة هلا 
كل شهر أو عن طريق مراجعة حساب التسيري واحلساب اإلداري اللذان يصدران مع هناية كل سنة من طرف 

 احملاسب العمومي واآلمر ابلصرف على التوايل.
 وتقوم الوزارة كذلك مبا يلي : 

 عتمادات ميزانية الدولة وموارد اخلزينة العمومية. استعماالت  املتعلقة اباملراقبة املالية    -
 تطبيق وسائل املراقبة الالزمة حملاربة التهرب والغش يف امليدان اجلبائي.   -
املخالفات   - حماربة  السيما  اجلمركية  املصاحل  إىل  املسندة  املهام  إلجناز  الضرورية  املراقبة  وسائل  تطبيق 
 اجلمركية.
 3ستعمال املمتلكات العمومية يف جمال األمالك العمومية.ابة  مراق -

 
المتضمن تحديد هياكل اإلدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات ، الجريدة الرسمية   23/06/1990في  المؤرخ  188-90المرسوم النفيذي رقم   - 1

 .   1990لسنة   26، العدد  
 . 112محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص  - 2
الماستر ، في الحقوق ، كلية    زينب حديدان ، إختصاص مجلس المحاسبة في مجال مراقبة الميزانية العامة للدولة ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة  - 3

 .   70، ص   2016-2015الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، السنة الجامعية 
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 الفرع الثاين : املفتشية العامة للمالية 
و املتضمن إحداث   1980مارس    01املؤرخ يف    53-80ظهرت املفتشية مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  

 للمراقبة توجد وتوضع حتت السلطة املباشرة لوزير املالية.   ةمفتشية عامة للمالية وهي هيئ
املراقبة   الوزير أتمني  ويتوىل   ، العمومية  واملؤسسات  الدولة  مصاحل  واحملاسيب يف  املايل  التسيري  مراقبة  وتتوىل 

املراقبة اليت املتعلقة ابملفتشية وحيدد برانجما للعمل خالل الشهر األول من كل سنة ويراعي يف هذا الربانمج طلبات  
 يعرب عنها أعضاء احلكومة وجملس احملاسبة والربملان بغرفتيه.

 متارس املفتشية العامة للمالية وظيفة املراقبة املمثلة يف مهام املراجعة والتحقيق واليت يتناول ما يلي : 
هلا    - يكون  اليت  التنظيمية  أو  القانونية  واألحكام  واحلسايب  املايل  التشريع  تطبيق  ماليا شروط  إنعكاسا 

 مباشرا.
 التسيري والوضع املايل يف املصاحل واهليئات اليت جترى عليها املراقبة.  -
 نتظامها. اصحة احملاسبة  و   -
 امج اإلستثمار. ر مطابقة العمليات اليت متت مراقبتها لتقديرات امليزانية أو ب -
 اجلهاز املايل للدولة. ستعمال وتسيري الوسائل املوضوعة حتت تصرف هيئات  اشروط    -
 مراجعة العمليات املالية اليت يقوم هبا احملاسبون العموميون واآلمرون ابلصرف.  -
 التأكد من السري املنتظم للمراقبة الداخلية.  -

 الفرع الثالث : جملس احملاسبة 
املتعلق مبمارسة وظيفة   1980مارس سنة    01املؤرخ يف   05-80أنشأ جملس احملاسبة مبوجب القانون رقم 

العليا لرئيس  السلطة  املراقبة من طرف جملس احملاسبة وهي هيئة عليا للرقابة على املستوى الوطين وضعت حتت 
هيئ وهي  احمللية   ةاجلمهورية  اجلماعات  على مستوى  الدولة  مالية  مبراقبة  وإدارية مكلفة  قضائية  ذات صالحيات 

الطابع غري   العمومية ذات  أو واملؤسسات  للدولة  املالية  اليت تستفيد من املساعدة  املؤسسات  الرحبي وعلى مجيع 
 1من الدستور (.  192جملموعة حملية أو هيئة عمومية ويعترب جملس احملاسبة هيئة دستورية ) املادة  

 هتدف الرقابة الالحقة اليت ميارسها جملس احملاسبة إىل : 
متثال لقوانني املالية وقواعد امليزانيات ال سيما ما خيص شرعية العمليات و الرتخيص هبا التأكد من اال  -

 لتزامات اخلاصة هبا وكل عمل يتعلق بتسيري األمالك العمومية. اإليرادات والنفقات العمومية واالوتربير  
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العمومية   - الدولة  املتعلقة أبمالك  ابلعمليات  اخلاصة  احلساابت  من شرعية  اإلقليمية   التأكد  واجلماعات 
 ومطابقتها ومسك جرد عام عنها.

مر ابلصرف أو إبرائه  التأكد من صحة احلساابت وإنتظامها ودقتها ، وتصل بوسائل قانونية إىل اهتام اآل   -
 من جهة واحملاسب العمومي املعين بتلك العمليات من جهة أخرى. 

ة واجلماعات اإلقليمية طبقا للغاية املرجوة منها التحقق من صحة إستعمال املساعدات اليت متنحها الدول  -
 وإىل كل هيئة عمومية ختضع لتبعات اخلدمة العمومية.  ةإىل املرافق العمومي

ذات  ةالتأكد من أن املبالغ املسجلة يف حساب تنفيد ميزانية الدولة واجلماعات اإلقليمية واملرافق العمومي -
ة، مطابقة للمبالغ املبينة يف السجالت، وكذا إذا كانت اإليرادات والنفقات الطابع اإلداري، يف نظر األحكام املالي

 ة شرعا. تاملفحوصة مثب
 التحقق من عدم وقوع أي تقصري أو عدم إلتزام أبحكام أو مبادئ املوازنة املالية املطلوبة قانوان.  -

للرقابة إال مبا كان  اليت ختضع  اهليئات  املصاحل و  أو تسيري  إدارة  احملاسبة من كل تدخل يف  تستبعد رقابة جملس 
 لتوجيه العمل وضبطه. 

يقوم جملس احملاسبة يف هناية كل سنة إبعداد تقرير سنوي يلخص فيه نتائج رقابته ويرفعه لرئيس اجلمهورية الذي 
 1السنوي كليا أو جزئيا، كما يقدم تقريرا سنواي أيضا إىل الربملان بغرفتيه.ميلك املبادرة يف نشر التقرير  

 الفرع الرابع : اجلزاءات املرتتبة عن حترايت جملس احملاسبة 
العموميني عدة جزاءات  احملاسبني  ترتتب عن التحرايت اليت جيريها جملس احملاسبة على األمرين ابلصرف و 

 وذلك يف احلاالت التالية : 
إذا إتضح للمجلس أن احلساابت اليت مت مسكها من قبل احملاسب العمومي منتظمة وصحيحة يقدم   -

 إبراء للمحاسب. 
ودقتها ويسجل ذلك ويقدم   - اآلمر ابلصرف  نظامية كتاابت  احملاسبة يف هناية حترايته من  يتأكد جملس 

 صرف املعين. مر ابل خمالصة لآل
إذا الحظ اجمللس نقائص أو أتخري يف حماسبة إحدى املصاحل أو اهليئات العمومية اليت متت مراقبتها ،   -

 .2ميكن أن أيمر احملاسب ابلقيام إبستكمال األعمال أو إقرار الرتتيب وحيدد له اآلجال 

 
 . 220، ص 2010محمد فقير، الرقابة على النفقات العمومية، دار بلقيس، الجزائر،  - 1
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لعامل أو احملاسب الذي تعينه إذا وقع أتخري أو خلل يف احملاسبة يستحيل معها الفحص العادي يكلف ا  -
 السلطة هلذا الغرض القيام ابألعمال الالزمة ملسك الكتاابت احملاسبية طبقا لألحكام القانونية املعمول هبا. 

كما ترتتب عن املخالفات اليت يقوم هبا أعوان التنفيد ) اآلمر ابلصرف واحملاسب العمومي ( غرامات مالية 
 لتالية : حالة عدم القيام ابملهام ا  يف

 تقدمي احلساابت غري املودعة يف األجال املطلوبة.  (1
 تسلم التقارير املتعلقة إبعادة الكتاابت احملاسبية. (2

 يف احلاالت التالية :   غرامة مالية ب  لعقوبة   فإذا مل يستجب املعنيون ألوامر اجمللس بدون عذر مقبول فإهنم يتعرضون
تقدمي    - يف  أتخر  حدوث  حالة  احملاسب يف  يتعرض  فإنه  احلساابت،  وحتويل  املطلوبة  الثبوتية  الواثئق 

 املتسبب يف التأخري إىل غرامة مالية. 
إن كل رفض لتقدمي احلساابت واألوراق و الواثئق الثبوتية عند القيام ابلتحقيق والبحث يف عني املكان   -

 يتعرض مرتكبه لغرامة مالية.
 راقب املايل. رفض التأشرية بدون مربر من قبل امل  -
احملاسبني   - القاضي مبطالبة  اإلجراء  من  تنظيمية  أو  قانونية  قاعدة  إىل  اإلستناد  وبغري  السيئ  اإلستعمال 

 العموميني ابلدفع دون سند قانوين أو تنظيمي.
 أو اهليئات العمومية املعنية.، تنفيد عمليات اإلنفاق اخلارجة عن موضوع أو مهمة اجلماعات    -
دفع حاصل اإلكل هتاون يس  - اجلبائيةفر عن عدم  أو شبه  اجلبائية  اإلقتطاع منه أصال ،  يرادات  اليت مت 

 .1ضمن األجال والشروط احملددة يف التشريع الساري املفعول 
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 خالصة الفصل الثاين 
هبا أعوان للقيام بوظائف اخلزينة العمومية البد من وجود آليات قانونية منظمة هلذه الوظائف، اليت يقوم  

 الدولة املكلفون بتسيري هذه اهليئة املالية الوطنية.
هذه اآلليات القانونية املتمثلة يف امليزانية العامة للدولة ، املتكونة من اإليرادات العامة و النفقات العامة ، 

 ستثناءات اليت متثلها احلساابت اخلاصة ابخلزينة العمومية. إىل االابإلضافة 
ونية اليت تؤطر العمليات املالية اليت يقوم هبا املوظفون املكلفون بذلك، حيث ينفذون هذه هذه األطر القان

 العمليات على أكمل وجه. 
للنفقات ،  اإليرادات ودفع  املالية من حتصيل  العمليات  تنفيذ  الدقة يف  لذلك ،   هذه  قوانني منظمة  وفق 

 وهذه القوانني حمددة وخاصة. 
وتفاداي لكل شكل من أشكال الفساد اإلداري تعقب تنفيذ هذه لعمليات املالية رقابة صارمة من هيئات 

 خمتلفة ، هلا احلق يف إصدار قرارات عقابية.
التسري احلسن هلذا   املرفق العمومي ، يف إطار إن وظائف اخلزينة العمومية عديدة و متعددة ، هتدف إىل 

 املالية العمومية 
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 امتة خ
األجبدايت املهمة، وأوهلا نشأة وتطور يتم ابالستناد إىل جمموعة من    عامة،إن دراسة موضوع اخلزينة العمومية بصفة 

 هذا املرفق العام، خاصة يف اجلزائر. 
املايل  الفعل  بتحقيق  مكلفة  املعنوية،  الشخصية  هلا  ليست  وطنية  مالية  هيئة  هي  اجلزائر  العمومية يف  اخلزينة 

لك طريق حتصيل اإليرادات ودفع النفقات، كما أهنا تعترب العون واحلركة املالية للدولة واهليئات العمومية األخرى وذ
الطابع  ذات  العمومية  واملؤسسات  احمللية  اهليئات  وميزانيات  للدولة  العامة  امليزانية  بتنفيذ  يقوم  الذي  الرئيسي 

ئما اإلداري، حيث مرت بعدة مراحل يف تطورها حىت وصلت إىل مرحلة أين أصبحت اخلزينة العمومية نظاما قا
 بذاته وحتكمها قوانني ومراسيم خاصة هبا. 

إال أن النظام القانوين للخزينة العمومية يف اجلزائر يبقى أمسى إطار للخزينة بصفتها أهم صراف للدولة، ونظرا  
من   لتنظيمها اهليكلي املقسم على مستويني واملتمثل يف املصاحل املركزية للخزينة واملصاحل الالمركزية للخزينة واملسرية 

طرف جمموعة من املوظفني ذوي خربات وكفاءات، وعلى رأسهم أمناء اخلزائن واخلاضعني للسلطة املباشرة لوزير 
 املالية للقيام مبهامهم يف إطار القوانني والتعليمات. 

لة للقيام بوظائف اخلزينة العمومية البد من وجود آليات قانونية منظمة هلذه الوظائف اليت يقوم هبا أعوان الدو 
 املكلفون بتسيري هذه اهليئة املالية الوطنية. 

املالية  إطار  مالية عديدة يف  تنفيذ عمليات  النفقات، ضمن  املوارد وصرف  تتمثل يف حتصيل  الوظائف  هذه 
 . من عدة هيئات خمتلفةتعقبها رقابة   العمومية، 

 أما النتائج املستخلصة من هذه الدراسة فهي:
مالئمة النظام القانوين للخزينة العمومية يف اجلزائر مع العمليات هذه الدراسة أوضحت بشكل كبري    :أوال
 املالية 

اآلليات القانونية لعمل اخلزينة  املتمثلة يف امليزانية العامة للدولة، املتكونة من االيرادات العامة والنفقات العامة، 
 اابت اخلاصة ابخلزينة العمومية ابإلضافة إىل االستثناءات اليت متثلها احلس

هذه  ينفدون  حيث  بذلك  املكلفون  املوظفون  هبا  يقوم  اليت  املالية  العمليات  تؤطر  اليت  القانونية  األطر  هذه 
 العمليات على أكمل وجه. 
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وهذه  لذلك،  منظمة  قوانني  وفق  للنفقات  ودفع  لإلرادات  من حتصيل  املالية  العمليات  تنفيذ  يف  الدقة  هذه 
حمددة وخاصة، وتفاداي لكل شكل من أشكال الفساد اإلداري تعقب تنفيذ هذه العمليات املالية رقابة   القوانني

 صارمة من هيئات خمتلفة هلا احلق يف إصدار قرارات عقابية.
املالية  العمومي، يف إطار  املرفق  التسيري احلسن هلذا  العمومية عديدة ومتعددة، هتدف إىل  إن وظائف اخلزينة 

 . العمومية
 االقرتاحات   اثنيا:

 من خالل  هذه الدراسة أقرتح :   
 جراء تربصات تكوينية  للموظفني خاصة يف جمال احملاسبة العمومية . إ  -1
 تعريب الواثئق اخلاصة ابخلزينة حيث أن اغلبها ابللغة الفرنسية.  -2
 ترشيد النفقات.تطبيق توصيات جملس احملاسبة يف إطار احلوكمة الرشيدة، خاصة يف جمال    -3
 التحول إىل العمل عن طريق الوسائل اإللكرتونية.   -4
 اعتماد طرق حديثة يف تسوية النفقات الروتينية، مثل األجور.   -5
 إعطاء صالحيات يف رقابة النجاعة.   -6
 منح الصالحيات السيادية لوزارة املالية.   -7
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 :   01  رقم   امللحق 

 

 اهليكل التنظيمي خلزينة والية غرداية 
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 :   02  رقم   امللحق 

 
 اهليكل التنظيمي لوزارة املالية 
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 :   03  رقم   امللحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 بطاقة  حساب يومية لعملية صرف نفقات 
 :   04  رقم   امللحق 

 
 

 
 
 لعملية صرف نفقات بطاقة حساب يومية  



 المالحق 

 

 

71 

 :   04  رقم   امللحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بطاقة  حساب لعملية حتصيل إيرادات 
 



 المالحق 

 

 

72 

 :   05  رقم   امللحق 
 

 
 بطاقة  حساب لعملية دفع نفقات 
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 :   06  رقم   امللحق 

 
 حالة حساب إيرادات 
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 :   07  رقم   امللحق 

 
 اإلداريحساب تسيري مايل للوالية واملؤسسات العمومية ذات الطابع  
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 صادر:امل
 القرآن الكرمي   -أوال
 الدستور   -اثنيا

 النصوص التشريعية :  -أ
 28املتعلق ابلقوانني املالية ، اجلريدة الرمسية، العدد    ،  07/07/1984املؤرخ يف    17  –  84القانون   .1

 1984لسنة  
، اجلريدة الرمسية ، العدد 15/08/1990العمومية، املؤرخ يف   ، املتعلق ابحملاسبة21-90القانون رقم  .2

 . 1990لسنة   35
،   1993املتضمن قانون املالية لسنة   01/1993/ 19الصادر يف   01-93املرسوم التشريعي رقم  .3

 .   1993لسنة    04اجلريدة الرمسية ، العدد  
، اجلريدة الرمسية 1971املتضمن قانون املالية لسنة    31/12/1970املؤرخ يف   93-70األمر رقم  .4

 . 1970لسنة    109العدد 
، املتعلق ابلنقذ و القرض ، اجلريدة الرمسية ، العدد   26/08/2003املؤرخ يف    11  –  03األمر رقم  .5

 . 2003لسنة   52

 النصوص التنظيمية : -ب
املتضمن حتديد هياكل اإلدارة املركزية   1990/ 06/ 23املؤرخ يف    188-90املرسوم النفيذي رقم   .1

 .   1990لسنة   26وأجهزهتا يف الوزارات ، اجلريدة الرمسية ، العدد  
، املتعلق بتنظيم املصاحل اخلارجية للخزينة و   11/05/1991املؤرخ يف    129-91املرسوم التنفيذي رقم  .2

 . 1991لسنة   23صالحياهتا و عملها ، اجلريدة الرمسية ، العدد  
رقم   .3 التنفيذي  يف    129  –  91املرسوم  اخلارجية 1991/ 05/ 11املؤرخ  املصاحل  بتنظيم  املتعلق  و   ،

و صالحياهتا ،العدد    للخزينة  الرمسية  ،اجلريدة  عملها  املتمم ابلقرار    1991لسنة    23و  و  املعدل  و 
املؤرخ   املالية(  )وزير  اجلريدة   2005/ 07/09الوزاري   ، للخزينة  اخلارجية  املصاحل  تنظيم  املتضمن  و   ،

 . 2006لسنة     33الرمسية، العدد 
ن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة ، املتضم  11/2007/ 28املؤرخ يف    364  –  07املرسوم التنفيذي رقم   .4

 . 2007لسنة   75املالية، اجلريدة الرمسية، العدد 
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